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 שותפות עדכון תיאור עסקי ה - חלק א' 

 אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת 

 )"השותפות"(

 מבוא .1

תקופת  )להלן: "  2020עסקיה כפי שחלו בשנת  , התפתחות  2020בדצמבר    31ליום    השותפותחלק א' זה כולל את תיאור עסקי  

, בהנחה כי נמצא בידי הקורא 1970- התש"ל(,  דוחות תקופתיים ומיידים)  הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך"(.  הדוח

)כפי שפורסם   2020בספטמבר    30המשמש גם כתשקיף מדף של השותפות הנושא תאריך    של השותפות,  תשקיף להשלמהה

-2020)מס' אסמכתא    2020לספטמבר    30( וההודעה המשלימה של השותפות, כפי שפורסמה ביום  2020בספטמבר    29ביום  

  ."( התשקיף, בהתאמה( )ביחד, להלן: "2020-01-106665 -ו 01-106155

, מידע מהותי, ויחד עם זאת, לשם זה כולל רק מידע אשר הינו, לדעת השותפות  תקופתימובהר כי, ככלל, התיאור הנכלל בדוח  

 השלמת התמונה, כללה השותפות תיאור מפורט מהנדרש, הכולל גם מידע שלדעתה אינו מידע מהותי בהכרח. 

 הגדרות ומקרא  .2

 למען הנוחות, בדוח זה תהיה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם: 

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. -  "בורסה" 

(  2( מי שרשום במרשם בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות; )1כל אחד מאלה: ) -  יחידות השתתפות""בעלי 

השתתפות  יחידת  ואותה  השתתפות  יחידת  בורסה  חבר  אצל  רשומה  שלזכותו  מי 

של   ההשתתפות  יחידות  במרשמם  הרשומות  ההשתתפות  יחידות  בין  נכללה 

 השותפות על שם חברה לרישומים.

דוח הדירקטוריון של השותפות הסוקר את מצב ענייני השותפות לשנה שהסתיימה    ון""דוח הדירקטורי

 ומצורף כחלק ב' לדוח השנתי של החברה. 2020בדצמבר  31ביום 

 דולר ארה"ב. -  "דולר"

 ד"ר אירית יניב, מר אמיר בלאט ומר צחי סולטן. -  "המייסדים" 

ניהול  אלמדה  בין    2020בחודש מאי    24יום  חתם באשר נהסכם   -  "הסכם השותפות"   בע"מ מצד  חברת 

כפי  ראשון,  מצד שני כשותף מוגבל  אלמדה נאמנויות בע"מ  אחד, כשותף כללי ובין  

ביום   מוגבלת   2020בספטמבר    29שתוקן  לשותפות  השותפות  של  הפיכתה  עם 

 . ציבורית )כהגדרת מונח זה בפקודת השותפויות(

 שותפות מוגבלת. אלמדה ונצ'רס -  "השותפות"

 אלמדה חברת ניהול בע"מ.  -  "השותף הכללי" 

 אלמדה נאמנויות בע"מ. -  "הראשון   "השותף המוגבל

 . 1999-חוק החברות, התשנ"ט -  "חוק החברות" 

 . 1984-חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגיות בתעשייה, התשמ"ד -  "חוק המו"פ"

 תקנותיו. 1968-ניירות ערך, התשכ"חחוק  -  "חוק ניירות ערך"

"יחידות השתתפות" או  

 "יחידות"

יחידות השתתפות, רשומות על שם, ללא ערך נקוב, המקנות זכויות כשותף מוגבל  - 

 .בשותפות
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 כהגדרת מונחים אלה בחוק המו"פ.   "מחקר ופיתוח"

 .השקיעה השותפות וכל תאגיד בו מתכוונת השותפות להשקיע או ב -  "תאגיד מטרה"

)הנושא    2020  בספטמבר   29תשקיף ההנפקה הראשונה לציבור של השותפות מיום    -  "התשקיף" 

 . 2020בספטמבר  30והודעה משלימה מיום ( 2020בספטמבר  30תאריך 

 . 2020בדצמבר  31 -  "מועד הדוח" 

 . 2021בפברואר  16 -   "מועד פרסום הדוח"

יחידות ההשתתפות  שיעורי ההחזקה במניות   .2.1 ונכונים למועד  או  מוצגים במספרים מעוגלים לאחוז השלם הקרוב 

 דוח זה, למעט אם צוין אחרת. פרסוםהסמוך למועד 

של   .2.2 המטרה בתיאורים  שונים  תאגידי  ומחקרים  סקרים  על  המבוססים  נתונים  לעיתים  אינה   השותפות  .נכללים 

 אחראית לתוכנם של סקרים ומחקרים כאמור. 

 של הדוחות הכספיים  ואת חלק א' של דוח זה יש לקרוא יחד עם החלקים האחרים שלו, לרבות דוח הדירקטוריון   .2.3

 . 2020בדצמבר  31ליום  השותפות

 ותיאור התפתחות עסקיה פעילות השותפות  .3

השותפות היא "שותפות מו"פ" כהגדרת מונח זה   .2020במאי    27  בישראל ביוםפי פקודת השותפות  - על  נרשמה  השותפות

במחקר ופיתוח,   לעסוקהשותפות  לאחר השלמת ההנפקה הראשונה לציבור על פי התשקיף, החלה  בתקנון הבורסה. בהתאם,  

בחוק המו"פ, באמצע זה  מונח  או באמצעות תאגידים מוחזקים, כהגדרת  בעצמה  בפרוייקטי מו"פ,  והחזקות  ות השקעות 

וה הרפואי,  המכשור  הדיגיטלית,  הבריאות  למועד  Bio Convergence-בתחומי  נכון  זה.  השותפותדוח  השקעות    ,  ביצעה 

טיילורמד מדיקל בע"מ,   ,אורולוגי-האונקולוגי   בתחום  ההפעיל חברת מיכשור רפואי,  ,  ביופרוטקט בע"מבתאגידים הבאים:  

חברת מיכשור מי מדיקל בע"מ,  אנור  ,('Financial Navigation'בתחום "הניווט הפיננסי" )  ההפעיל חברת בריאות דיגיטלית  

בתחום  רפואי,   הרקמותהפעילה  )לומן(  ,הנדסת   בע"מ  פלואו  דיגיטלית  ,  מטה  בריאות  ההפעילה  חברת  שלומות  בתחום 

(wellnessמדידה וניטור מצב מטבולי )לתיאור  בריאות מינית  הפעילה בתחוםחברת מיכשור רפואי,  ויריליטי מדיקל בע"מ,  , ו .

. השותפות רשאית להשקיע בפרוייקטי מחקר ופיתוח נוספים בהתאם למדיניות  להלן  14ף  פעילות תאגידים אלה, ראו סעי

 להלן.   7ההשקעות המפורטת בסעיף 

 והן בעלות סיכון וסיכוי גבוה יחסית להשקעות אחרות.  ם המחקר והפיתוח הן השקעות בסיכוןככלל, השקעות בתחו

 . בה הקשורים  או השותפות מטרת קידום לצורך  המועיליםאו /ו הדרושים והכוחות הסמכויות כל לשותפות

 : נכון למועד דוח תקופתי זה בתאגידי המטרה תובא טבלה המפרטת את השקעות השותפותלהלן 

 

  2020בדצמבר  31ליום  
    עלות ההשקעה   

 שם החברה

 השקעה
במניות 
  החברה

 השקעה
בהלוואות  

  סה"כ  *(
שווי 
  הוגן

שיעור 
ההחזקה  
בדילול 

 פירוט פעילות החברה  מלא
    אלפי דולר  
           

טכנולוגיות לייצור בלון העשוי  6.15%   3,000   3,000   -   3,000 ביופרוטקט בע״מ
בחומר מתכלה הניתן להחדרה 

 .לתוך הגוף, לצורך הפרדת רקמות
טכנולוגיות תוכנה למציאת  -    1,000   1,000   1,000  -  טיילורמד מדיקל בע״מ

פתרונות מימון חלופיים במטרה 
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  2020בדצמבר  31ליום  
    עלות ההשקעה   

 שם החברה

 השקעה
במניות 
  החברה

 השקעה
בהלוואות  

  סה"כ  *(
שווי 
  הוגן

שיעור 
ההחזקה  
בדילול 

 פירוט פעילות החברה  מלא
  עללהקטין את הנטל הכלכלי 

 . חולים בארה"ב
טכנולוגיות בתחום הנדסת  7.99%   1,000   1,000   -   1,000 נוראמי מדיקל בע״מ 

הרקמות. מפתחת טכנולוגיה 
מבוססת על חומרים סינתטיים 
המתכלים בגוף ומשלבת יכולת 
 .ריפוי ואטימה של רקמות רכות 

פלואו בע״מ -מטה של  -    1,500   1,500   1,500  -   והפצה  שיווק  ייצור,  בפיתוח, 
מבוסס   אינטליגנציה מכשיר 

הדלק  למדידת  מלאכותית 
בשילוב תוכנה  הגוף  של  המטבולי 
בהתאם  המלצות  המעניקה 
לתוצאות המדידה למטרות שיפור 
של  המטבולית  הבריאות 
תזונה  המלצות  ע"י  המשתמש 

 . ושיפור אורך החיים
             

      6,500  6,500  2,500  4,000 סה"כ
 

 .SAFEהשקעה בהלוואות כוללת השקעה בהלוואות *( 

הינה השקעה בתאגיד מטרה שנעשית בכלי שמקנה זכות למניות עתידיות ללא צורך בקביעת שווי,   SAFEככלל, השקעה מסוג  

כאשר הסכום שהושקע עתיד להיות מומר להחזקה בהון המניות של תאגיד המטרה בחלוף תקופה מוגדרת מראש בהסכם 

חודשים( ו/או בכפוף לסבב גיוס עתידי בתאגיד המטרה, בדרך כלל, תוך מתן הנחה על   24לתקופה שאינה עולה על  )בדרך כלל,  

אינה נושאת ריבית ולמשקיע אין זכות לקבלת החזר השקעתו, למעט    SAFE-מחיר המניה שנקבע בסבב הגיוס. השקעה ב

 במקרה של פירוק תאגיד המטרה. 

 ביחידות ההשתתפות שלה  השקעות בהון השותפות ועסקאות  .4

בספטמבר   30על פי תשקיף של השותפות הנושא תאריך    2020באוקטובר    1  ביוםניירות ערך    לציבור  השותפות הציעה לראשונה

 , כמפורט להלן: 2020בספטמבר  30, והודעה משלימה מיום 2020

כמות ניירות   נייר הערך העסקה  תאריך
 ערך

מחיר 
 נייר ערך

  תמורה כוללת ברוטו 
 ( שקליםבאלפי )

למשקיעים  1.10.20 אחידה  לא  הצעה 
 מוסדיים

יחידות 
 השתתפות

2,838,000 10.00 
 1ש"ח 

28,380 

למשקיעים  1.10.20 אחידה  לא  הצעה 
 מוסדיים

אופציה  כתבי 
 (1)סדרה 

1,419,000 __2 0 

למשקיעים  1.10.20 אחידה  לא  הצעה 
 מוסדיים

אופציה  כתבי 
 (2)סדרה 

1,419,000 __3 0 

יחידות  הצעה לציבור  1.10.20
 השתתפות

672,000 10.00 
 1ש"ח

6,720 

אופציה  הצעה לציבור  1.10.20 כתבי 
 (1)סדרה 

336,000 __2 0 

 

מחיר זה משקף את המחיר ליחידת השתתפות אחת, כפי שנקבע בהנפקה הראשונה לציבור על=פי התשקיף, בהתבסס על מחיר    1
(.  2כתבי אופציה )סדרה    50-ו(  1כתבי אופציה )סדרה    50יחידות השתתפות,    100-ש"ח, כאשר כל אגד מורכב מ  1,000לאגד של  

 ש"ח. 7.40המחיר האפקטיבי של כל יחידת השתתפות, בהתבסס על המחיר לאגד כאמור, הינו 
 .ש"ח 2.04-הינו כנכון למועד התשקיף,  ,(1)סדרה   השווי הכלכלי של כל כתב אופציה  2
 .ש"ח 3.16-כהינו נכון למועד התשקיף,  ,(2)סדרה   השווי הכלכלי של כל כתב אופציה  3
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כמות ניירות   נייר הערך העסקה  תאריך
 ערך

מחיר 
 נייר ערך

  תמורה כוללת ברוטו 
 ( שקליםבאלפי )

אופציה  הצעה לציבור  1.10.20 כתבי 
 (2)סדרה 

336,000 __3 0 

אופציה  הצעה לציבור  1.10.20 כתבי 
 (3)סדרה 

740,000 0.016 
 ש"ח 

118 

השליטה הקצאה   4.10.20 לבעלי   פרטית 
 בשותף הכללי ערב ההנפקה 

יחידות 
 השתתפות

1,000,000 10.00 
 1ש"ח

10,000 

השליטה  4.10.20 לבעלי   פרטית  הקצאה 
 בשותף הכללי ערב ההנפקה 

אופציה  כתבי 
 (1)סדרה 

500,000 __2 0 

השליטה  4.10.20 לבעלי   פרטית  הקצאה 
 בשותף הכללי ערב ההנפקה 

אופציה  כתבי 
 (2)סדרה 

500,000 __3 0 

השליטה  4.10.20 לבעלי   פרטית  הקצאה 
 בשותף הכללי ערב ההנפקה 

אופציה  כתבי 
 (3)סדרה 

316,200 0.016 
 ש"ח 

50,59 

ל 4.10.20 פרטית   Opale Investment-הצעה 

Holdings Ltd.  ערב ההנפקה 
יחידות 

 השתתפות
1,049,400 __4 10,494 

ל 4.10.20 פרטית   Opale Investment-הצעה 

Holdings Ltd.  ערב ההנפקה 
אופציה  כתבי 

 (1)סדרה 
524,700 __4 0 

ל 4.10.20 פרטית   Opale Investment-הצעה 

Holdings Ltd.  ערב ההנפקה 
אופציה  כתבי 

 (2)סדרה 
524,700 __4 0 

ל 4.10.20 פרטית   Opale Investment-הצעה 

Holdings Ltd.  ערב ההנפקה 
אופציה כתבי  

 (3)סדרה 
524,700 __4 0 

הקצאה פרטית לקבוצת הפניקס ערב  4.10.20
 ההנפקה 

יחידות 
 השתתפות

1,350,000 __5 13,500 

הקצאה פרטית לקבוצת הפניקס ערב  4.10.20
 ההנפקה 

אופציה  כתבי 
 (1)סדרה 

675,000 __5 0 

הקצאה פרטית לקבוצת הפניקס ערב  4.10.20
 ההנפקה 

אופציה כתבי  
 (2)סדרה 

675,000 __5 0 

  1של השותפות מיום    יםמיידי  יםראו דיווח  התשקיף,על פי    ניירות הערךאודות תוצאות הנפקת  נוספים  לפרטים   .4.1

 (., בהתאמה2020-01-107703- ו 2020-01-107400)מס' אסמכתאות:   2020באוקטובר  4ומיום  2020באוקטובר 

מיד צח בע"מ ומאית סחר בע"מ, הנמנים על קבוצת   רכשו,  2020באוקטובר    5לתשקיף, ביום    1.5  בהתאם לסעיף .4.2

במחיר זהה למחיר  את ניירות הערך המפורטים בטבלה לעיל, בתמורה למזומן והשליטה בשותף הכללי של השותפות,  

 פי התשקיף. -במסגרת ההנפקה הראשונה לציבור של השותפות על  הוקצו לציבורהם בו 

)להלן בסעיף קטן זה:   .Opale Investment Holdings Ltdהתקשר השותף הכללי בהסכם עם  ,  2020בספטמבר    22ביום   .4.3

כנאמן  )אשר שימש  מאת אייל שנהב נאמנים בע"מ    רכשהכמשקיע ראשון בשותפות, לפיו השותפות  "(  המשקיע"

  להקצאת ניירות הערך הבאים  וזאת בתמורה,  של ביופרוטקט בע"מ  1-מניות בכורה ד'  584,814  המשקיע(,  לטובת

מהזכויות ההוניות בשותף הכללי    6%למשקיע  מקנים  : )א( הקצאת מניות הוניות של השותף הכללי, אשר  למשקיע

התשקיף  פי  -להם בהנפקה על נקבע  תשקיף במחיר אשר  הפי  - לציבור על  הוצעובלבד; וכן )ב( הקצאת האגדים אשר  

(, הניתנות 3כתבי אופציה )סדרה    524,700מיליון ש"ח; וכן )ג( הקצאת    10.494בשווי כולל של  ש"ח לאגד(,    1,000)קרי:  

 לתשקיף, הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.   3.2.1לפרטים נוספים, ראו סעיף יחידות השתתפות.  524,700-למימוש ל

 

 לדוח תקופתי זה.  4.3ראי סעיף     4
 לדוח תקופתי זה.  4.4ראו סעיף   5
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ף קטן זה: התקשר השותף הכללי בשני הסכמים עם תאגידים מקבוצת הפניקס )להלן בסעי  2020בספטמבר    21ביום   .4.4

להמשקיע" השווה  סכום  )א(  הבאים:  מבין  הנמוך  את  בשותפות  ישקיע  המשקיע  לפיו  הערך   20%-"(  מניירות 

פי  - מיליון ש"ח, כאשר ההשקעה תבוצע בכפוף לביצוע ההנפקה על  17.11הנרשמים למסחר על פי תשקיף זה; או )ב(  

המוצעים   הערך  ניירות  של  למסחר  הרישום  ולפני  קיבל  - עלהתשקיף  האמורה  להשקעה  בתמורה  זה.  תשקיף  פי 

מיליון דולר(    1-ש"ח )כ  3.422מניות הוניות כנגד כל    2%המשקיע: )א( מניות הוניות של השותף הכללי לפי יחס של  

פי התשקיף, במחיר אשר  -)ב( הקצאת אגדים אשר הוצעו לציבור על -; ו היחסי  החלק  או,  "(יחס ההקצאה)להלן: " 

לתשקיף, הנכלל בדוח   3.2.2ש"ח לאגד(. לפרטים נוספים, ראו סעיף  1,000פי התשקיף )קרי: - על נקבע להם בהנפקה

 זה על דרך ההפניה. 

לסעיף   .4.5 ביום    9.2.1בהתאם  למר  2021בפברואר    8לתשקיף,  השותפות  העניקה  ברונשטיין,  דירקטוריון ארי  יו"ר   ,

הכללי,   לות  הניתנות  אופצי  68,000השותף  השתתפותיחי  68,000-למימוש  השותפות  דות  האופצישל  תהיינה .  ות 

  , צמוד לשער היציג של הדולר   ש"ח  10, במחיר מימוש של  ממועד הקצאתןשנים    7למימוש במשך תקופה של  ות  ניתנ

 לתשקיף.  9.2.1בכפוף להתאמות. לפרטים נוספים ראה סעיף , אופציהעבור כל 

  17,000, העניקה השותפות  2021בפברואר  ,2021בפברואר    9-ו  2021בפברואר    8מים  לתשקיף, בי  9.2.8בהתאם לסעיף   .4.6

, פרופ' יונתן הלוימר עידן נוריק ויחידות השתתפות של השותפות, לכל אחד מבין    17,000-אופציות הניתנות למימוש ל

, הקצאתן  שנים ממועד  7ת למימוש במשך תקופה של  ו , דירקטורים בשותף הכללי. האופציות תהיינה ניתנ  בהתאמה

עבור כל אופציה, בכפוף להתאמות. לפרטים נוספים ראה   ,ש"ח צמוד לשער היציג של הדולר   10מימוש של    במחיר

 לתשקיף  9.2.8סעיף 

 מידע כספי  .5

   (:דולר)באלפי  השותפותנתונים כספיים של  להלן .5.1

 2020בדצמבר   31שנה שהסתיימה ביום  2020 4רבעון  

 0 0 סך ההכנסות מחיצוניים 
 327 327 7, 6קבועות  עלויות 
 38 38 8משתנות  עלויות 

 365 365 סך העלויות מחיצוניים  
 365 365 רווח )הפסד( תפעולי 

 365 365 בהפסד  השותפות  חלק
 164 164 ההתחייבויות  סך

 19,141 19,141 סך הנכסים 

 . , להלןלדוח הדירקטוריון 4-ו 3פים סעי ראו שלעיל  בטבלה בנתונים שחלו התפתחויות לגבי הסברים לעניין

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים  .6

 בעולםו בישראל בבריאות מגמות .6.1

צפוי להכפיל    65)לפי דו"ח של האו"ם, מספר האנשים בעולם מעל גיל  מגמות עולמיות דוגמת הזדקנות האוכלוסייה

ל לשנת    1.549- עצמי  עד  כרו20509מיליארד איש  עליה במספר מחלות  בשילוב  חיים, (,  החיפוש אחר איכות    ניות, 

 , כמו גם על תעשיות אחרות. וההתקדמות הטכנולוגית האדירה משפיעים על תעשיית הבריאות

 

 . החברה פעילות  בהיקף  משינוי  כתוצאה משתנות שאינן הוצאות  הינן קבועות  עלויות   6
 . קבועות  הוצאות הינן"פ המו והוצאות"כ  הנה הוצאות בעוד  משתנות  הוצאות  הינם  השיווק והוצאות  ההכנסות עלות  7
 . קבועות  עלויות שאינן  עלויות הינן משתנות  עלויות   8
9           -https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019

Report.pdf 

https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Report.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Report.pdf
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כאשר  כרוניות,  במחלות  מהטיפול  כחלק  חיים  באיכות  שקשור  מיטבי,  מענה  למתן  גובר  לצורך  היום  עדים  אנו 

הינה למניעת תופעות לוואי, ירידה באשפוזים    המערכת והמטופלים אינם מסתפקים רק בריפוי המחלה. הדרישה

  על  דופן יוצאי לעומסיםגורמת, כבר כיום,  איכותי רפואי לטיפול הציפייהחוזרים, וחזרה מהירה לפעילות שגרתית. 

 . הסיעודי  והטיפול החולים בתי, המשפחה רופאי

הלחץ מצד הממשלות  גובר  גוברת מצד הציבור,  לאור העלויות הגבוהות בתחום ביטוחי הבריאות, לצד תרעומת 

יותר של טיפולים רפואיים  והפוליטיקאים להפחתת עלויות הטיפול באוכלוסיית החולים, כמו גם להנגשה טובה 

ידום אורח חיים בריא, שיפור פיזי ורגשי,  , ולבסוף, לא ניתן להתעלם מהצורך של האוכלוסיה בכל גיל,  בקלאוכלוסיה

 "(.wellnessמניעת מחלות ושלומות )"

כל זה מביא לכך שהרפואה הקלאסית מאפשרת שימוש נרחב יותר בטכנולוגיות לזיהוי ומניעת מחלות ולהקלה על 

הברי במערכות  אינטגרלי  חלק  להיות  הפכו  אישית  מותאמת  ורפואה  מחלות  ניבוי  של  מודלים  אות  סיבוכים. 

 שבסיסה דיגיטלי.  משמעותית טרנספורמציהעובר מודל מתן השירות הרפואי  המתקדמות בארץ ובחו"ל, ובנוסף, 

"( Big Dataהמידע הרפואי שנצבר עשוי לייצר הזדמנות להתקדמות רפואית משמעותית. המקורות לנתוני עתק )"

הנא ומידע  גנטי  מידע  קליני,  מידע  וביניהם,  רבים,  הבריאות  בצורה בתחום  זה  מידע  ניתוח  רפואי.  ממכשור  סף 

מעמיקה, יתכן שיוביל לתובנות שיסייעו, בין היתר, לפיתוח טיפולים אשר יש בידם כדי להאריך את חיי המטופלים  

בקרב   מסוימות  מחלות  של  מוקדם  ולגילוי  המטופלים  חיי  באיכות  לשיפור  להצילם(,  גם  מסוימים  )ובמקרים 

  המטופלים.

לשפר את    עשוישימוש בנתוני עתק  ה.  צפויה להשפיע על תחום הבריאות באופן משמעותימידע  מהפכת הלסיכום,  

 .לזהות סיכונים עתידיים להתפרצות מחלה בפרט ובאוכלוסייהושיטות הטיפול, להתאימן באופן אישי למטופל 

 מגמות התפתחות הבריאות הדיגיטליים בעולם ובישראל  .6.2

את פני המשנות  ההתפתחות הטכנולוגית מצמיחה שווקים חדשים של רפואה מרחוק ופלטפורמות טיפול דיגיטליות  

 מחקר מודל הרפואה המסורתי. האימוץ של פתרונות בריאות דיגיטליים מתרחב בעולם וזוכה לשביעות רצון רבה.  

 ( גבוה שלכי  ( מראה  .McKinsey & Coשנערך על ידי מקינזי ושות'  בארה"ב התנסו בכלי בריאות מטופלים    אחוז 

דיגיטליות חדשניותמהנשאלים,    76%-וכ דיגיטליים   בריאות  בפלטפורמות  להתנסות  נכונות  . באמצעות 10מביעים 

ניתן ליצור אינטראקציה בין ספק שירות רפואי לחולה מרוחק ובאמצעות מערכות ניטור   פלטפורמות לטיפול מרחוק

 לחסוך ביקור במרפאה בקהילה. וכך, בין היתר,  ואקג בדיקות שגרתיות דוגמת מדידת סוכרניתן לערוך מרחוק 

 : 2019ועד  2015להלן גרף המציג את התפתחות אימוץ כלי בריאות דיגיטליים בארה"ב שונים מהלך השנים 

 

10            McKinsey COVID-19 Consumer Survey, May 20, 2020, as presented in McKinsey & Co. report "Telehealth: A 
quarter-trillion-dollar post-COVID-19 reality?" 
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בחיישנים, שימוש   כלי הבריאות המוצגים בגרף דלעיל כוללים שימוש בטכנולוגית וידיאו לרפואה מרחוק, שימוש

בכלים דיגיטלים לאיסוף נתונים ושימוש באפליקציות אונליין על מנת ליצור קשר עם המבטח, המרפאה, ניהול מחלה  

 או התרופות.   

, אימוץ השימוש בכלי בריאות דיגיטליים מצד הצרכנים הולך וגובר, ובהתאם  2015ככלל, ניתן לראות כי מאז שנת  

 מתקדמות יותר.  לכך, השוק מציע פלטפורמות

הדיגיטלית הבריאות  בתחום  בעולם  המובילות  המדינות  לאחת  נחשבת  ישראל  של   ;מדינת  הרפואיים  התיקים 

רבות שנים  מזה  ממוחשבים  יוזמות,  המטופלים  למגוון  הובילו  בישראל  שהצטברו  הפרקטי  והניסיון  הרב  הידע   .

חברות בתחום הבריאות    400- לות בישראל למעלה מפוע  ,2019נכון לשנת  פתרונות מתקדמים וטכנולוגיות חדשניות.  

  , . היתרונות של ישראל באים לידי ביטוי11הדיגיטלית לצד חברות מכשור רפואי רבות שיש להן יישומים דיגיטליים 

בתחום הרפואה המותאמת אישית, בטכנולוגיות חקר ופיתוח  בפתרונות לגיל השלישי, לחולים כרוניים, במ  ,בין היתר

 . ם, אשפוז ביתי ורפואה מרחוקלגילוי מוקד

רצון  2018בשנת   מתוך  ישראל  להפוך  ,  הדיגיטליתלאת  הרפואה  בתחום  תוכנית    הממשלה  אישרה  ,מובילה  את 

צמיחה"  בריאות" כמנוע  "  דיגיטלית  הכלכלה  ,"( יםהפיילוט  תכנית)להלן:  ומשרדי  רה"מ  למשרד  המשותפת 

 האוצר, משרד הבריאות, משרד המדע והטכנולוגיה, מל"ג ות"ת ומערך והתעשייה, המשרד לשוויון חברתי, משרד  

לתקופה של חמש    12מיליון ש"ח  900  -הסייבר הלאומי. במסגרת תכנית הפיילוטים אושר מימון לפרויקטים של כ

תוכנית  ות  המטרשנים.   היתר:ההפיילוטים  של  בין  שמניב    ן,  לאומי  למשאב  בישראל  הרפואי  המידע  את  להפוך 

 ; אפים בתחום; לאצור ידע ייחודי בתחום באקדמיה -וקשרים עם חברות בינלאומיות; לקדם את הסטארט  הכנסות

הבריאות   בתחום  כלכלית  פעילות  לכל  אטרקטיביים  לשותפים  הבריאות  ארגוני  ואת  החולים  בתי  את  ולהפוך 

קידום  הדיגיטלית באמצעות  זאת,  בישראל.  בריאות  ארגוני  בין  פעולה  ב  שיתופי  חולים()בעיקר,  יזמים,  תי  לבין 

בישראל הבריאות  למערכת  הפתרונות החדשניים  ולכניסת  וחוקרים,  של .  חברות  שנה מאז השקתה  לאחר  כיום, 

תקדם את התחום    הדיגיטלית  הבריאותתכנית הפיילוטים, קיימת אופטימיות רחבה כי התמיכה הממשלתית בתחום  

 בעשור האחרון. כפי שתמיכה ממשלתית קידמה את תחום הסייבר בישראל 

להאיץ את הצמיחה הכלכלית, למצות את התועלות הכלכליות והחברתיות האמורות היא  תוכניות  הן של כל  טרתמ

בחדשנות  ישראל  של  היחסיים  היתרונות  את  ולמנף  הדיגיטלית  הבריאות  בתחום  חדשניים  בפתרונות  הטמונות 

 .הטכנולוגית, ברפואה ובמחקר

 

11    Israel’s Life Sciences Industry IATI Report 2019 
12    https://www.gov.il/BlobFolder/pmopolicy/des3709_2018/he/digital290418.pdf 

https://www.gov.il/BlobFolder/pmopolicy/des3709_2018/he/digital290418.pdf
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 "(, ולציפיות הגדולות שיש ביחס אליו.ecosystemעל חשיבותו לאקוסיסטם )"השקעות המדינה בתחום, מצביעות 

, גרם להגברת אימוץ 2020אפריל  -במדינת ישראל בחודשים מרץ שהחל ביתר שאת,  (COVID-19)משבר הקורונה  

טכנולוגיות בתחום על מנת לאפשר לצוותים הרפואיים להיות בקשר מרחוק עם חולים במגוון של אינדיקציות )לב,  

 סרטן וכו'( ולספק להם טיפול מבלי להעמיד אותם בסכנת הידבקות בקורונה.  

  מיטבי הבמה את הבינה המלאכותית ואת הצורך בשימוש חכם בניהול  משבר הקורונה הציב בקדמת  יתרה מזאת,  

על  .  יםברמששל   ומי פחות, כולל בישראלהמגיפה השפיעה  יותר  ב  .כל מערכות הבריאות בעולם, מי  בינה  שימוש 

   .להתחקות אחר הווירוס ולהיאבק בו ,נתוני הקורונה מלאכותית איפשר חקירה ולמידה לעומק של

ו  באירופה  בתחום  בארה"ב,  טכנולוגיות  של  רחב  מגוון  עבור  לשיווק  אישור  מתן  זירזו  הרגולטורים  בישראל  גם 

פיתח מנגנון אישור מזורז בשם   FDA-והגדירו הנחיות על מנת לאפשר לרשויות להתמודד עם המשבר, לדוגמה: ה 

EUA 13(Emergency Use Authorization)  מהיר יותר בהשוואה   כדי לעזור למוצרים לא מאושרים להגיע לשוק באופן

רפואה   -  telemedicineלתהליכי האישור הרגילים. כמו כן, העמידו כיסוי ביטוחי נרחב עבור טכנולוגיות טלמדיסין )

כדי לאפשר את האימוץ שלהם ע"י מערכת   14קודים ביטוחיים חדשים   80-ובארה"ב אושרו כ מרחוק( ואבחון מרחוק

 ומענקים   הכספית  התמיכה  את  הגבירו  בעולם  ממשלות,  בנוסףסקיים.  הבריאות ולאפשר היתכנות של המודלים הע

מיליארד דולר למערכת הבריאות    127"ב אושרה תוכנית סיוע של  בארהכך לדוגמה,    .מרחוק  לטיפול  טכנולוגיות  עבור

מיליארד   3-ואילו האיחוד האירופי הקצה כ  Public Health and Social Services Emergency Fund (PHSSEF)בשם  

 .15אירו לתמיכה במערכות בריאות מקומיות 

 בבריאות דיגיטלית  השקעות .6.3

בוצעו השקעות בהיקף    2011סכום ההשקעות בבריאות דיגיטלית נמצא בעליה מתמדת במשך כעשור, כאשר בשנת  

  440-מיליארד דולר ב  14-הגיע ליותר מ  2020היקף ההשקעות בשנת  וחברות בארה"ב,     92-מיליארד דולר ב  1.1-של כ

. כמו כן, היקפי ההשקעה עבור  מיליארד דולר  8.9-כ, אשר עמד על  2019-חברות, כמעט כפול מסכום ההשקעות ב

 . 16,17או נרכשו.  ביצעו הנפקות ראשונות לציבורחברה בודדת צמח, וזאת מכיוון שהחברות בתחום התפתחו וחלקן אף  

 :  2019ועד  2011להלן גרף המציג את מספר העסקאות בתחום הבריאות הדיגיטלית ושוויים במהלך השנים 

 

 

13  -threats/coronavirus-emerging-and-response/counterterrorism-and-preparedness-https://www.fda.gov/emergency
19-covid-2019-disease 

14 Telehealth: A quarter-trillion-dollar post-COVID-19 reality? by McKinsey & Co           
15  -emergency-billion-EU3-19-.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200408STO76808/covidhttps://www

care-health-national-for-support 
16          Rock Health 2020 Digital Health Market Insights  
17          Mercom Capital Group, Q4 and Annual 2020 Digital Health (Healthcare IT) Funding and M&A Report 

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/counterterrorism-and-emerging-threats/coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/counterterrorism-and-emerging-threats/coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200408STO76808/covid-19-EU3-billion-emergency-support-for-national-health-care
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200408STO76808/covid-19-EU3-billion-emergency-support-for-national-health-care
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צפוי לצמוח בשנים הבאות בקצב מהיר  ו  ,מיליארד דולר  188-בכ  2019העולמי הוערך בשנת    שוק הבריאות הדיגיטלית

  .420218מיליארד דולר בשנת  390-בשנה, עד לשווי מוערך של יותר מ %16של כמעט 

, המגמה 2019חברות נרכשו במהלך    112מספר מיזוגים גדולים בתחום הרפואה מרחוק.    בוצעו  2020במהלך שנת  

 . 19חברות שנרכשו  145עם  2020נמשכה ביתר שאת גם בשנת 

שתי החברות .  ק הלת'טלדו ליוונגו הלת' ווהגדולה ביותר בתחום אי פעם הייתה בין    2020עסקת המיזוג הגדולה ב  

עוסקות בפיתוח טכנולוגיות שונות ופתרונות לתעשיית הבריאות. ליוונגו הלת' פיתחה מכשיר בקרה, שמודד    הללו

 טלדוק הלת' ומנתח מדדי גוף שונים, ובהתאם מספק המלצות לשינוי התנהגות המטופל ולהתנהלות בריאה יותר.  

של אינדיקציות רפואיות כרוניות ולא כרוניות החל ממחלות לב   בעיקר בארה"ב, במגוון,  שירותי טלרפואה  מספקת

,  2020. במהלך . שתי החברות נסחרות בוול סטריט והציגו ביצועים מרשימים לאורך השנים האחרונותוכלה בסרטן

  .20מיליארד דולר  18הכריזו חברות אלה על עסקה בה טלדוק תרכוש את ליוונגו לפי שווי של מעל 

מיליארד דולר ורכישה של   2.8ע"י פיליפס בסכום של     Biotelemetryנוספות היו הרכישה של חברת  עסקאות בולטות  

Preventice Solutions    מיליון דולר. מיזוגים אלו תומכים ותורמים להפיכתה  925ע"י בוסטון סיינטיפיק בסכום של

 של הרפואה מרחוק לחלק אינטגרלי מתחום הרפואה.  

ת התחום ומחזק אותו הינו הרחבת הקודים הביטוחיים בצורה שמאפשרת מתן טיפול הולם נדבך נוסף שתרם לצמיח

הוגן. תשלום  וירטואלית תוך קבלת  ל  בצורה  שנוספו במהלך    80-בנוסף,  על   CMS,  2020הקודים  )הגוף שאחראי 

 . 21,22 קודים יעודיים לניטור חולים מרחוק 60בארה"ב( הודיע על הוספה של עוד  קביעת קודים ביטוחיים

 עולם ישראל ובב רפואי במכשור מגמות .6.4

ג מגמת  חלה  האחרונות,  טכנולוגיות בשיעור  ידול  בשנים  אימוץ  עולמית,  כלכלית  צמיחה  המבוגרת,  האוכלוסייה 

בריאו לשירותי  בנגישות  עלייה  רפואי,  מכשור  בייצור  בריאותחדשות  בהוצאות  וגידול  מתעוררים  בשווקים  .  ת 

 

18         Healthcare IT Market by Markets and Markets 
19  Rock Health 2020 Digital Health Market Insights 
20  behemoth/-health-digital-a-creating-merger-5b-18-strike-teladoc-https://medcitynews.com/2020/08/livongo 
21 Telehealth: A quarter-trillion-dollar post-COVID-19 reality? by McKinsey & Co        
22        CMS Finalizes Telehealth, RPM Coverage in 2021 Physician Fee Schedule 

https://medcitynews.com/2020/08/livongo-teladoc-strike-18-5b-merger-creating-a-digital-health-behemoth/
https://mhealthintelligence.com/news/cms-finalizes-telehealth-rpm-coverage-in-2021-physician-fee-schedule
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בתת ובייחוד  הבריאות,  בסקטור  שמתרחשים  במיסוי -הפיתוחים  ההקלות  עם  בשילוב  הרפואי,  המכשור  סקטור 

בארה"ב ה  לחברות  ביטול  אידיאלי  Medical Device Tax-בצורת  מצב  יוצרים  גם  ,  כמו  יזמים  למשקיעים  עבור 

 .  שמעוניינים להיכנס לתחום

מיליארד דולר בשנת    521-ולהגיע לשווי של כ  5.33%המכשור הרפואי ממשיך לצמוח וצפוי לגדול בקצב של    שוק

202223   . 

 : 201924ועד  2011להלן גרף המציג את המגמות במיזוגים ורכישות בתחום המכשור הרפואי בין השנים 

 

השוק התאפיין בשורה של 'מגה מיזוגים', כאשר  ,  2016ועד לסוף    2014על פי הגרף לעיל, ניתן לראות כי בין השנים  

בשנת   קובידיאן  עם  שהתמזגה  מדטרוניק  היו  שבהם  בשווי  2015הבולטים  בעסקה  אבוט    43,  דולר,  מיליארד 

בשנת    CR Bardמיליארד דולר ובקטון דיקנסון שרכשה את    25, בעסקה בשווי  2017ג'וד בשנת  -שהתמזגה עם סנט

דולר. כתוצאה מכך, בשנים    24בעסקה בשווי    2017 יחסי ברכישות של חברות  2018- ו  2017מיליארד  , חל קפאון 

נרשמה   2018צעירות, בעוד החברות הגדולות בשוק התמקדו באינטגרציה פנימית ובעיכול הרכישות. על כן, שנת  

בתחום והרכישות  המיזוגים  מספר  מבחינת  שפל  רכישות   ,2019  משנת  החל .  כשנת  של  מחודשת  התעוררות  חלה 

 .והשקעות בחברות מכשור רפואי

ניתן להבחין שרכישות חברות מכשור רפואי חדשניות קורות בעיקר בשלבים שלאחר השגת אישורים רגולטוריים, 

 דבר שמצריך השקעות רבות בחברות עד להשגת אישורים אלו. 

  613-על כ   2025שנת  במוערך שיעמוד  מיליארד דולר,    426-בכ   2018שנת  שוק המכשור הרפואי העולמי, שהוערך ב

ארה"ב,   הינושוק הגדול ביותר בעולם למכשור רפואי  . ה255.4%מיליארד דולר, המשקפים עלייה שנתית ממוצעת של  

  ,האמריקאיתמדטרוניק    ענקית שירותי המכשור הרפואי:  כגון  , שחקניות מרכזיות.  26בשנה   8.3%-ב  לצמוח  צפויאשר  

 

23        -Market-Devices-icalMed-release/2019/09/19/1918062/0/en/Global-https://www.globenewswire.com/news
Analysis.html-Opportunity-Billion-521-A-2022-2019-Report 

24 Lincoln Medical Device & Diagnostics Wrap Up, as of May 13, 2019        
       25 Fortune Business Insights, Medical Device Market, April 2019 
       26 Ibid. 

https://www.globenewswire.com/news-release/2019/09/19/1918062/0/en/Global-Medical-Devices-Market-Report-2019-2022-A-521-Billion-Opportunity-Analysis.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/09/19/1918062/0/en/Global-Medical-Devices-Market-Report-2019-2022-A-521-Billion-Opportunity-Analysis.html


 

13 

. במקביל, סין והודו חוו התקדמות משמעותית  והודו  סין  :מרחיבות את עסקיהן לשווקים מתעוררים למדינות כגון

הודות להקלות ברגולציה שמקורה בהשקעות פרטיות בתחום התרופות והמכשור הרפואי, מה שיסייע להגדיל את 

  .השוק באסיה פאסיפיק

מתאפשרת באמצעות שילוב טכנולוגיות רובוטיות, פרוצדורות פחות חודרניות,  מגמת הגידול בשוק המכשור הרפואי  

 "( שתומכת ונתמכות בטכנולוגיות אבחון מתקדמות.  precision medicineורפואה מדייקת )"

 : 2025ועד  2015במהלך השנים ההתפתחות הצפויה בגודל שוק המכשור הרפואי המציג את  גרףלהלן 

 

 השקעות במכשור רפואי  .6.5

על  בתחום המכשור הרפואי עמד    2020, סך ההשקעות של קרנות הון סיכון בשנת  Silicon Valley Bankעל פי נתוני  

 . 202027-ל  2018בין  15%מיליארד דולר. סך ההשקעות הכולל בחברות מכשור רפואי עלה ב  5.4

מגיעות   זה,  בתחום  נוספות  יד  כספיםמהשקעות  על  )המושקעים  גדולות  בינלאומיות  חברות   Multinationalי 

Corporations  חברות בינלאומיות גדולות השקיעו בחברת הזנק אחת    20מתוך    16,  2016"( בחברות הזנק. מאז שנת

 .  yxoahNמיליון דולר בחברת  Resmed 17, השקיעה 2020, לדוגמא: בפברואר 28לפחות 

 BioConvergence -מגמות בתחום ה .6.6

BioConvergence  (Convergence of Biology with Engineeringהינו תחום המשלב ידע בתחום ה )  יחד עם ביולוגיה  

טכנולוגיה,  -ביולוגיה חישובית, פיזיקה, ננו   (,AI, בינה מלאכותית )אלקטרוניקה  :תחומים או שיטות הנדסיות, כגון

( נחשב כיום Convergence of Biology with Engineeringמדע חומרים והנדסה גנטית מתקדמת. שילוב בינתחומי זה )

מענה לאתגרים המשמעותיים של  מנסה לתת    BioConvergence-התעשיית  .  2129-הלגל הטכנולוגי הבא של המאה  

 מערכת הבריאות ותעשיית הפארמה העולמית.  

גרמו   והביולוגיה  ההנדסה  בתחומי  האחרונות  בשנים  שהתרחשו  טכנולוגיות  דרך  חיבורים  פריצות  להיווצרות 

, לצד  DNA-המהפכה הגנומית והירידה הדרמטית בעלות ובמהירות ריצוף ה  , כגון:ושילובים שלא התאפשרו בעבר

כדוגמת בינה מלאכותית, טכנולוגיות חדשניות בתחום   (Big Dataנתוני עתק )  יכולות אנליטיות מתקדמות לניתוח

 

       27 2021 Healthcare Investments & Exits Report, Silicon Valley Bank 
28        investments/-healthcare-companies-device-https://www.cbinsights.com/research/medical 
29         mit/-hockfield-susan-engineering-biology-https://informaconnect.com/convergence 

https://www.cbinsights.com/research/medical-device-companies-healthcare-investments/
https://informaconnect.com/convergence-biology-engineering-susan-hockfield-mit/
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חומי ההנדסה שקידמו את תחום הביולוגיה הסינתטית, שילוב העריכה הגנטית )דוגמת קריספר(, פריצות דרך בת

טכנולוגיים בתרופות ומחקרים פורצי דרך באקדמיה בתחומים רבים המשלבים גישה הנדסית בביולוגיה  -חומרים ננו

 .30וגישה ביולוגית בהנדסה 

מנת ליצור את תחום   טכנולוגיה לעולם התוכנה וההנדסה על-להלן תרשים המראה כיצד ניתן לשלב בין עולם הביו

 : BioConvergence31-ה

 

   לציין את התחומים הבאים: ניתן במרחב האפשרויות להשקעה בשילוב בין מכשור רפואי לרפואה דיגיטלית

טכנולוגיות חדשניות בהנדסת  ,  BioConvergence-(: בעידן הRegenerative Medicineנרטיבית )'רפואה רג .6.6.1

 ממדיות -פגועים. תחום זה יהיה מבוסס על טכנולוגיות  הדפסת תלת  את הטיפול באיבריםכוללות  רקמות  

( שמאפשרות "לבנות" איברים חדשים ברזולוציה של תאים בודדים 3D Tissues Bio Printingחדשניות )

 . .Precise Bio, Incדוגמה לכך הינה חברת  חומרים חדשים.-ובשילוב של ננו 

ב .6.6.2 חישה  ביולוגיים:  וסנסורים  ביודיאגנוסטיקה  המשלבת  ומתפתחת,  חדישה  טכנולוגיה  היא  - יולוגית 

נוגדנים, אנזימים :  טכנולוגיה. החישה הביולוגית משתמשת במולקולות ביולוגיות, כגון-כנולוגיה עם ננו ט

ולזהות חומרים ספציפיים שונים. הביו לגלות  ובחיידקים כדי  גרעין  סנסורים הם מולקולות  -וחומצות 

 שבהן נעשה איחוי בין חיישן לבין מערכת הדיווח.  ביולוגיות מהונדסות גנטית

פולסים    :גנטיקה: טכנולוגיה חדשנית המשלבת הנדסה גנטית וטכנולוגיות מעולם הפיזיקה, כגון-אופטו .6.6.3

האופטו מטרת  אופטיים.  בסיבים  ושימוש  אור  של  ומדויקים  ספציפית -מהירים  הפעלה  היא  גנטיקה 

 מצעות אור. נוירונים במוח בא של ומדויקת של רשתות

 

30  convergence-https://innovationisrael.org.il/en/reportchapter/bio 
31  convergence-innovationisrael.org.il/en/reportchapter/biohttps:// 

https://innovationisrael.org.il/en/reportchapter/bio-convergence
https://innovationisrael.org.il/en/reportchapter/bio-convergence
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 שיתופי   יצירת  תוך  פארמה- לביו ההנדסה  תחומי  בין  המשלבים  חדשניים  פתרונות  פארמה החלו בחיפוש אחר  חברות

ביחד עם חברת    2016, הקימה בשנת  GSK  הבריטית   התרופות  ענקית  ,כך, לדוגמה.  שונות  טכנולוגיה  חברות  עם  פעולה

גוגל בשם   של   אלקטרוניקה -הביו  בתחום  דולר  מיליון  715  של  בהשקעה  משותף   מיזם ,  Verily Life Sciencesבת 

  של   מסחרי  וביישום  בפיתוח  עוסק ,  Galvani BioElectronics. המיזם המשותף, הנקרא   32כרוניות  במחלות  לטיפול

 . חשמלי עצבי גירוי על המתבססים רפואיים טיפולים

בסעיף  המידע תחזיות,   זה  6  האמור  היתר,  בין  הכולל  ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד  פני  צופה  מידע  כולל 

הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחס לאירועים עתידים שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של  

שנצפה   בלבד. המידע הצופה פני עתיד עשוי שלא להתממש כולו או חלקו או להתממש באופן שונה מכפי  שותפותה

, עקב שינוי באיזה  שותפותאו יכול שיושפע מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ואשר אינם בשליטתה של ה 

ה פעילות  את  המאפיינים  הסיכון  בסביב  שותפותמגורמי  מהתפתחויות  החיצוניים    ה וכן  ובגורמים  הכללית 

 .שותפותהמשפיעים על ה

 השותפות  של ההשקעות מדיניות .7

 : ידי דירקטוריון השותף הכללי- העיקריים של מדיניות ההשקעות, כפי שאומצה על להלן תמצית התנאים

ו/או פיתוח )כהגדרת מונח זה ב  .7.1 ו/או בעקיפין, רק בתאגידי מחקר   חוקהשותפות תהא רשאית להשקיע, במישרין 

, ובלבד שמתקיים אחד מבין התנאים  BioConvergence-( בתחומי הבריאות הדיגיטלית, המכשור הרפואי, וה"פהמו

 הבאים: 

הרשות    התקבל .7.1.1 "האישור  )להלן:  טכנולוגית  לחדשנות  החדשנותלאומית  בו    בגין"(  רשות  פרויקט  כל 

 ; פיתוחאו /ו מחקר פרויקט הינו הפרויקט  כילראשונה,  השותפות תשקיע

יקט מחקר ו/או פיתוח, השותפות בקשה לרשות החדשנות על מנת שזו תאשר כי הפרויקט הינו פרו  הגישה

הבקשה על פי נהלים שקבעה רשות    שהוגשהימים מיום    30והרשות לא הביעה עמדה לגבי הבקשה עד תום  

על כך   מיידיהחדשנות, ייחשב הפרויקט כפרויקט מחקר ו/או פיתוח, בתנאי שהשותפות הצהירה בדיווח 

 "פ. המו קבחו אלה מונחיםשהפרויקט הינו פרויקט מחקר ו/או פיתוח כהגדרת 

 "פ.המו חוק מטרות  את מקיימת ההשקעה כי  החדשנות רשות אישור התקבל .7.1.2

על   .7.2 יעלה  לא  לראשונה  בו השותפות תשקיע  בודד  בפרויקט  הדוחות   40%סכום ההשקעה  פי  על  מנכסי השותפות 

 הכספיים האחרונים שלה, הידועים במועד ההשקעה. 

מחקר ופיתוח עשויות להתבצע במישרין, על ידי השותפות, או בעקיפין )באמצעות תאגידים    בפרוייקטי  ההשקעות .7.3

 SAFE  -  (Simple, בכתבי אופציה המירים למניות והשקעות מסוג  המוחזקים בידי השותפות(, ועשויות להיות בהון

Agreement for Future Equity) . 

עידוד השקעות של גופי השקעה    -של רשות החדשנות    43'  השותפות עשויה לבצע השקעות כמפורט במסלול הטבה מס .7.4

 . 33מוסדיים בתעשייה עתירת הידע

 

32  https://www.galvani.bio/ 
, אשר במסגרתו תינתן הגנה של רשות  הידע עתירת  בתעשייה   מוסדיים  השקעה גופי  של הטבה זה מעניק הגנה על השקעות  מסלול   33

כהגדרת מונחים אלו במסלול  (גופי השקעה מוסדיים ישראליים, המשקיעים בחברות הייטק ישראליות  החדשנות להשקעות של  
בשותפות    (.ההטבה פרויקט  הגדרת  לעניין  פיו  על  וההנחיות  הבורסה  תקנון  גורע מהוראות  אינו  לעיל  למען הסר ספק, האמור 

 .שותפות כאמור מוגבלת שתחום פעילותה הינו מחקר ופיתוח ולעניין מגבלות ההשקעה של

https://www.galvani.bio/
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השותפות  .7.5 תבצע  ככלל,  המטרה.  תאגידי  של  נוספים  גיוס  בסבבי  המשך  השקעות  לבצע  רשאית  תהא  השותפות 

 אותו זמן.השקעות המשך בתאגידי המטרה על פי רמת ההתפתחות והפוטנציאל העסקי שלהם, וסביבת גיוסי ההון ב

השותפות תהא רשאית לשקול נטילת פוזיציה מובילה בסבב השקעה, או להשתתף בסבב שמוביל גוף השקעה אחר,   .7.6

כגון: קרן הון סיכון או קבוצת משקיעים פרטיים. כל השקעה בתאגיד מטרה נבחנת לגופה כל ידי השותף הכללי על 

ובראשונה את הערכת השותפות   את הפוטנציאל העסקי שטמון בתאגיד המטרה  בסיס שיקולים הכוללים בראש 

 באותה נקודת זמן, מצב הגיוס בשותפות ושוק גיוסי ההון באופן כללי. 

( בתאגידי מטרה, לרבות ביצוע שיתופי Syndicateהשותפות תהא רשאית לפעול להקמת קבוצות השקעה משותפות ) .7.7

,  איתור צוותים מוכשריםההשקעה יפעלו לאו שותפים אסטרטגיים. קבוצות חממות ,  מוסדות אקדמאים פעולה עם

 השקעות אטרקטיביות.  ניהול אפקטיבי ויצירת תשתית ל

בין השאר בבשלות ההשקעה  .7.8 השותפות תשאף לבצע מימושים של החזקותיה, בהתאם לשיקול דעתה, בהתחשב, 

ת תהא רשאית  ובכדאיותו הכללית של המימוש. בקרות אירוע מימוש, כהגדרת מונח זה בהסכם השותפות, השותפו

 לבצע חלוקות, או לקבל כל החלטה ביחס להשקעות מחדש של הכספיים שהתקבלו כתמורה בגין אותו אירוע מימוש.  

ההשקעות  )קרי:  השותפות  בהסכם  במפורש  הוגדרו  שלא  ופיתוח  במחקר  נוספות  השקעות  לבצע  רשאית  תהא  השותפות 

יות השקעות זו, באישור דירקטוריון השותף הכללי, וזאת במהלך בביופרוטקט בע"מ וטיילורמד מדיקל בע"מ(, בהתאם למדינ

השנים תהיה השותפות    3. בתום  תקופה של שלוש שנים אשר תחל במועד הרישום למסחר לראשונה בבורסה של היחידות

  נא לפקודת65האסיפה הכללית בדרך הקבועה בסעיף    בהחלטתרשאית להחליט על ביצוע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו,  

 .שנים 3ותוקפה יהיה לתקופה שלא תעלה על , השותפויות לעניין אישור הצעה פרטית

.  הדוחלעיל הינו תיאור מדיניות ההשקעות, כפי שאומצה על ידי דירקטוריון השותף הכללי בסמוך למועד    התיאור, כי  יודגש

מהמדיניות האמורה, או לשנותה, והכל מתוך מטרה להגן    לחרוג, לפי שיקול דעתו,  רשאי  יהיה  הכללי  השותף   דירקטוריון 

 באישור על האינטרסים של מחזיקי יחידות ההשתתפות. חריגה ממדיניות ההשקעות ו/או שינוייה, כמפורט לעיל, תתקבל  

הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות    האסיפה, ולאחר מכן תובא לאישור  הכללי  השותף  ודירקטוריון   הביקורת  ועדת

 . פרטית הצעה לעניין  השותפויות לפקודתנא 65 בסעיף הנדרש בברו 

לעיל בנוגע לאופן בו בכוונת השותפות לנהל את השקעותיה, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו   המידעמובהר בזאת, כי  

 19ט בסעיף  בחוק ניירות ערך ואינו וודאי, שכן הוא מושפע ממכלול גורמים שאינם נמצאים בשליטתה של השותפות כמפור

, המצב הפיננסי בשווקים גלובליים, תחרות בתחום הון הסיכון, המטרה  תאגידי  של  הפעילות  בתחומילהלן, כגון: תנודות  

מגבלות על אפשרויות מימוש תאגידי המטרה, מקורות מימון ומענקים והטבות ממשלתיות, והוא נתון, בין היתר, להשפעת  

 . ן להל 19 גורמי הסיכון המפורטים בסעיף

 ים חלוקת דיבידנד .8

 דיבידנדים שהשותפות הכריזה עליהם וחילקה בשנתיים האחרונות .8.1

 בשנתיים האחרונות לא הכריזה השותפות על חלוקת דיבידנד.

 יתרת עודפים ראויים לחלוקה   .8.2

)כ  0-הינו כ   2020בדצמבר    31לחלוקה על פי הדוחות הכספיים של השותפות ליום  סך העודפים הראויים    0- דולר 

 ש"ח(. 

 מגבלות חיצוניות על יכולת התאגיד לחלק דיבידנדים  .8.3

 , לשותפות אין מגבלות בקשר לחלוקת דיבידנד. דוח תקופתי זהנכון למועד 
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 מדיניות חלוקת דיבידנד  .8.4

, אישר דירקטוריון השותף הכללי מדיניות דיבידנד לפיה תפעל השותפות לחלק בכל שנה, 2020בספטמבר    29ביום  

יפחת מ  2021נת  בגין ש לבעלי יחידות ההשתתפות של השותפות בשיעור אשר לא  מרווחיה    50%-ואילך, דיבידנד 

לחוק החברות(, בהתאם לדוחותיה הכספיים    302הראויים לחלוקה של השותפות באותה שנה )כמשמעותם בסעיף  

שר החלטה זו יכול שתהא  האחרונים של השותפות הידועים במועד קבלת ההחלטה בדבר חלוקת דיבידנד כאמור, כא

עמידה   זה  ובכלל  פקודת השותפויות,  להוראות  בכפוף  והכל  שנתיים,  ו/או  רבעוניים  כספיים  דוחות  על  בהתבסס 

 במבחני החלוקה. 

ידי  על  בפועל מותנית בהחלטה ספציפית שתתקבל  והחלוקה  בלבד  הינו הצהרת מדיניות  לעיל  כי האמור  יובהר, 

לכל דין. יישום מדיניות הדיבידנד כאמור הינו בכפוף להערכת דירקטוריון השותף    דירקטוריון השותף הכללי בהתאם

לתזרים   לב  ובשים  והצפויות  הקיימות  בהתחייבויותיה  לעת,  מעת  לעמוד,  השותפות,  של  יכולתה  בדבר  הכללי 

עת לעת.  המזומנים הצפוי של השותפות, פעילויות השותפות, יתרות המזומנים של השותפות, תוכניותיה ומצבה מ

 כן, יישום מדיניות הדיבידנד הינו בכפוף להוראות כל דין לרבות מבחני החלוקה הקבועים בחוק החברות. 

דירקטוריון השותף הכללי יהא רשאי, בכל עת, לשנות את מדיניות הדיבידנד כאמור לעיל או להחליט שלא לחלק 

שתתפות של השותפות ו/או צד ג' כלשהו לחלוקת דיבידנד כלל. אין במדיניות כל התחייבות כלפי בעלי יחידות הה

 דיבידנד, לרבות לעניין מועדי תשלום ו/או שיעורו. 

 הגדרת החזקה מהותית   .9

בשקלול היבטים כמותיים ואיכותיים, ,  דירקטוריון השותף הכללי החליט לסווג החזקה בתאגיד מטרה כהחזקה מהותית

כמותיים   היבטים  )א(  להלן:  הח  -כמפורט  שווי  המטרה  זקות  כאשר  בתאגיד  נכסי   15%מהווה  השותפות  מסך  יותר  או 

בחינת שיקולים איכותיים שונים,   -השותפות בדוחות הכספיים הרבעוניים או השנתיים של השותפות; )ב( היבטים איכותיים  

היתר,   בין  של  הכוללים,  משמעותיות  השקעה  בקשר  וב  השותפותהתחייבויות  משמעותיים  וחשיפות  סיכונים  להשקעה , 

הדירקטוריון רשאי לשנות את הגדרת  .  הנהלת השותפותמנקודת מבט    ו בטווח הזמן הקצרהגלום בהשקעה ברווח  פוטנציאל  ו

 המהותיות מעת לעת, ובמקרה כאמור, יתן על כך גילוי בדו"ח הרבעוני או בדוח התקופתי של השותפות, לפי העניין. 

 .עבור השותפות מהותיותאינן ההשקעות בתאגידי המטרה, כמפורט להלן,  ור, בהתאם לאמ

 השקעות השותפות  .10

  כי   אישרההחדשנות    רשות.  נכון למועד דוח תקופתי זההשותפות    בהן השקיעהתאגידי המטרה    של  תמציתי  תיאור  יובא  להלן

על הגדרת מתאגידי המטרה שיבואו להלן עונה    לפיכך, כל אחד  . פיתוחאו  /ו  מחקר  פרויקט  הינוד מתאגידי המטרה להלן  אח  כל

  .חלק השני לתקנון הבורסהבבפרק י"ז ג 8"פרויקט" בהתאם לסעיף 

  מובילות  חברות,  וןכסי  הוןקרנות  כגון:  )  מובילים  משקיעים  עם  פעולה  בשיתוףאו  /ו  עצמאיתלהתבצע    עשויות  השקעותה

 "ב. וכיו( הרלוונטי בתחום

 "( ביופרוטקט)להלן: " rotect Ltd.PBio -ביופרוטקט בע"מ  .10.1

 טכנולוגיה/מוצרים .10.1.1

, העוסקת בפיתוח, שיווק 2004בספטמבר    22היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל בתאריך    ביופרוטקט

העשוי מחומר מתכלה הניתן להחדרה לתוך הגוף, לצורך  (  ProSpace)והפצה של טכנולוגיות לייצור בלון  

 הפרדת רקמות. 
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 ( פולשנית  בפעולה  נעשית  ביופרוטקט מפתחת מספר  minimally invasiveהחדרת הבלון  ( תחת הדמיה. 

מוצרים הפונים לשווקים שונים על בסיס הפלטפורמה הטכנולוגית האמורה שבבעלותה. המוצר הראשון  

של ביופרוטקט מיועד לתחום האונקולוגי על מנת להגן על רקמות בריאות מפני נזקי קרינה בהקרנות 

ו  בראשונה, סרטן הערמונית. למועד הדוח,  המתבצעות כחלק מההתמודדות עם מחלת הסרטן, ובראש 

 פעילותה היחידה של ביופרוטקט הינה בתחום האונקולוגי. 

 יזמים  .10.1.2

כ המכהן  כימיה,  מהנדס  שוחט,  שאול  מר  הם  ביופרוטקט    Chief Technology Officer-מייסדי 

וקחות בביופרוטקט, ד"ר אדריאן פז, ופרופ' אבי דומב )מנהל המחלקה לכימיה תרופתית בבית הספר לר

 הדסה עין כרם(. 

   שלב .10.1.3

. ביופרוטקט ביצעה מספר ניסויים FDAהניסוי הקליני לקבלת אישור    הי שלבשלביופרוטקט נמצאת ב

 לשיווק המוצר באירופה, אשר עיקרי תוצאותיהם יפורטו להלן:  CE-קליניים שתמכו בקבלת אישור ה

טיפול התבצע בשבעה מטופלים  ה  -  34( 2007/2008)   ישראל,  איכילוב  החולים  בבית  פיילוטניסוי   .10.1.3.1

הבלון.   החדרת  של  הפרוצדורה  תהליך  ובטיחות  יעילות  את  שבוצע  תובדק  הניסוי  וצאות 

בוצעה החדרה מוצלחת והשתלה במיקום   המטופליםכאשר לכל שבעת מצביעות על הצלחה, 

הבלון.   של  לערמונית.   מדווח  החוקרנכון  הסמוכים  באיברים  הקרינה  בעוצמת  ירידה  על 

. תופעות לוואי בלבד במהלך הפרוצדורה   שתי  ודווח  של המוצר,  תוצאות הבטיחות   תמבחינ

ו הראשונה, של   ,  עדכנה   החברה.  עצירת שתן  השנייה, קרע קטן באזור ההחדרה של הבלון, 

  .אלועל מנת להפחית בתופעות  ההחדרה נוהלאת ו המוצר אתבהמשך פיתוח המוצר, 

במרכזים   .10.1.3.2 שבוצע  מרכזי,  רב  מרכזים ניסוי  ובשלושה  גרמניה  איטליה,  ישראל,  במדינות 

חולי סרטן הערמונית,   27הניסוי כלל    -  35( 2009/2010בארה"ב )ביניהם, במדינת וירג'יניה( )

בנפח הרקטום שקיבל קרינה   67%שעברו השתלה של הבלון. בחולים אלו נמדדה ירידה של  

  על   טובה  הגנהדבר המצביע על  ,  )יחידות מדידה של מנת הספיגה של קרינה(   Gy70של  

תופעות מבחינת תוצאות הבטיחות של המצור, דווחו שלוש  .  לערמונית  קרינה  בזמן  הרקטום

 ללא צורך באשפוז.. תופעות אלו חלפו חודשי המעקב 6לוואי בלבד, במהלך 

החלה הפצה    2011משנת  לשיווק המוצר באירופה.    CE, לביופרוטקט אישור  2010החל משנת   .10.1.3.3

הבלון ואיסוף   של  מחקר  לצורך  בעיקר  מובילים,  מרכזים  של  מצומצם  למספר  באירופה 

- מה   Investigational Device Exemption ("IDE")נתונים פוסט מרקט. לאחר קבלת אישור  

FDA החלה ביופרוטקט בניסוי קליני, רב מרכזי, העתיד להסתיים במחצית הראשונה של ,

תבצע במרכזים בארה"ב ובאירופה, ומטרתו לבחון . הניסוי מ36חולים   222ואשר יכלול    2021

סמיות, ומשווה בין  -חד(. הניסוי הינו  ProSpaceאת יעילות ובטיחות הבלון של ביופרוטקט  )

 קבוצה של חולים שלהם הוחדר הבלון, לקבוצה של חולים להם לא הוחדר הבלון. 

 קניין רוחני  .10.1.4

 

34 9/fulltext-3016(13)01617-https://www.redjournal.org/article/S0360  
35  5/fulltext-30161830891-https://www.redjournal.org/article/S0360  
36  ide-fda-following-study-clinical-center-multi-international-launches-https://bioprotect.com/events/bioprotect 

https://www.redjournal.org/article/S0360-3016(13)01617-9/fulltext
https://www.redjournal.org/article/S0360-30161830891-5/fulltext
https://bioprotect.com/events/bioprotect-launches-international-multi-center-clinical-study-following-fda-ide
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וחלק אחר נמצא בתהליכי  ביופרוטקט אישורים לחלק מהפטנטים שלה,  נכון למועד התשקיף, קיבלה 

 בחינה.  

 לביופרוטקט מספר פטנטים רשומים מהותיים, אשר יתוארו בתמצית להלן: 

  פקיעה מועד אישור הפטנט ,   מועד בפטנט הזכויות  תיאור הפטנט  מספר
 הפטנט של  צפוי

  מדינות
  אושר  בהן

 הפטנט

 העוסק בשיטת ייצור של שתל בצורת בלון העשוי מחומרים מתכלים ומיוצר במקשה אחת. פטנט 

180270 

8221442 

CN102499729 

9314944 

CN105147342 

 *בע"מ ספייס   אורתו בבעלות

   ביופרוטקט בבעלות

 *בע"מ ספייס   אורתו בבעלות

   ביופרוטקט בבעלות

 *בע"מ ספייס   אורתו בבעלות

   2005 ביוני הוגש

 2005 ביוני הוגש

   2005ביוני  הוגש

 2005 ביוני הוגש

   2005ביוני  הוגש

 2025 ביוני פקיעה 

  2028 יוניב פקיעה 

 2025 ביוני פקיעה 

 2025 ביוני פקיעה 

 2025 ביוני פקיעה 

   ישראל

 "ב ארה 

   סין

 "ב ארה 

   סין

להתרחב וע"י כך להפריד רקמות, תוך הגנה על רקמה   \במכשיר להפרדת רקמות, בעזרת בלון המסוגל להתנפח   העוסק   פטנט
 אחת, מטיפול שמבוצע לרקמה האחרת. 

CN101048106 

EP1763320B8 

JP4880593 

EP1763320 

 ביופרוטקט  בבעלות

 ביופרוטקט  בבעלות

 ביופרוטקט  בבעלות

 ביופרוטקט  בבעלות

 2005 ביוני הוגש

 2005 ביוני הוגש

 2005 ביוני הוגש

 2005 ביוני הוגש

 2025 ביוני פקיעה 

 2025 ביוני פקיעה 

 2025 ביוני פקיעה 

 2025 ביוני פקיעה 

 סין 

 אירופה 

   יפן

 אירופה 

 אקטיב לתוך רקמה ע"י שימוש בבלון. -במכשיר המשמש כמוליך להובלת חומר ביו העוסק פטנט

 "ב ארה   2028פקיעה במאי   2008  במאי  הוגש ביופרוטקט  בבעלות 8480647

 בשיטות להפרדה מבוקרת בין רקמות בעזרת בלון ומוליך המונע מיגרציה של הבלון במהלך השתלתו.  קהעוס פטנט 

 "ב ארה  2033בינואר  פקיעה    2012ביולי  הוגש   ביופרוטקט בבעלות 10201325

חברת   2019  בשנת  נרכשהאשר  ,  ביופרוטקט  של  spin offחברת    הייתה"מ  בע  ספייס  אורתו * ידי  על 
ר  לביופרוטקט.  (Stryker)  סטרייקר בפטנטים אלו    שימושל  בלעדי  ישיוןיש  מוגבל   לכל   לשימושלא 

 . musculoskeletal –שריר \תחום, למעט לתחום השלד

על הסכם מייסדים, במסגרתו, וכחלק מתכנית החממות הטכנולוגיות של   ביופרוטקטחתמה    2004בשנת  

ה קיבלה  הראשי,  בשנת  חברההמדען  מהחממה  ,  2007,  משלים  מימון  וכן  הראשי,  מהמדען  מענק 

הטכנולוגית קסניה ונצ'רס שותפות מוגבלת. בתמורה לקבלת המענק והמימון המשלים הנפיקה החברה  

 .A, וכן אופציות למניות בכורה Aלחממה מניות בכורה 

 , "ההסכם" ו" המרכז הרפואי חתמה על הסכם עם מרכז רפואי בישראל )להלן: "  ביופרוטקט,  2013בשנת  

דולר בסמיכות למועד   183,333מרכז הרפואי תמלוגים בסך כולל של  לשילמה    ביופרוטקטבהתאמה(, לפיו  

 החתימה על ההסכם, וכן התחייבה, בין היתר, לשלם למרכז הרפואי תמלוגים כדלהלן: 

 ממכירות נטו.  2% .10.1.4.1

 ים בגין רישיונות. מתשלומ 7% .10.1.4.2

  מבנה השוק ומתחרים מהותיים .10.1.5

חולים בסרטן ערמונית )שהוא מסוגי הסרטן   400,000-, כל שנה עוברים בעולם כ השותפותלמיטב ידיעת  

הקרנה טיפולי  גברים(  בקרב  עוסקת הנפוצים  בו  התחום  של  המוערך  השוק  גודל  מכך,  כתוצאה   .

למיטב ידיעת השותפות, השוק להגנה בפני קרינה מתרכז    .37מיליון דולר ארה"ב  750-ביופרוטקט הינו כ

 

37   -for-augmenix-developer-spacer-cancer-prostate-acquires-scientific-Https://www.fiercebiotech.com/medtech/boston
600m  

https://www.fiercebiotech.com/medtech/boston-scientific-acquires-prostate-cancer-spacer-developer-augmenix-for-600m
https://www.fiercebiotech.com/medtech/boston-scientific-acquires-prostate-cancer-spacer-developer-augmenix-for-600m
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היום, ברובו, בהשגת דיוק מירבי, תלת מימדי של תכנון וביצוע ההקרנה באמצעות מכשור משוכלל ויקר 

ביותר המסופק על ידי חברות ציוד רפואי בינלאומיות, על מנת למנוע נזק לרקמות סמוכות. בנוסף לעלות 

וכים בהוצאות רבות למערכת הבריאות, אותן אמור המוצר של ביופרוטקט  הציוד, טיפולי ההקרנה כר

של   לגרום להפחתה משמעותית בשכיחות  וכן  יעילותן,  והגדלת  הפחתת מספר ההקרנות  להפחית עקב 

 סיבוכים שנגרמים מנזקי הקרינה, הגם שאין לכך ודאות. 

סי בוסטון  חברת  של  בשוק  מתחרה  מוצר  קיים  השותפות,  ידיעת  נרכש  למיטב  זה  מוצר  ינטיפיק. 

. החברה משווקת ג'ל שמוזרק בסמוך לערמונית במטרה  38האמריקאית    Augmenixמחברת     2018בשנת

 להרחיק ממנה איברים סמוכים ובכך למזער את הפגיעה בהם. 

ידיעת   ביופרוטקטהשותפותלמיטב  של  למוצר  המוצר    ,  על  בולטים  וטכניים  קליניים  יתרונות  מספר 

המתחרה: בניגוד לשימוש בבלון של ביופרוטקט, השימוש בג'ל אינו מאפשר שינוי מיקום לאחר החדרתו; 

מדויק.    מיקום  לרופא  מאפשר  ולכן  מחדש,  וניפוח  נוזל,  הוצאת  ניפוח,  מאפשר  ביופרוטקט  של  הבלון 

 רווח הדרוש בין האיברים.המוצר מאפשר בקרה אופטימלית על המ

נכנס לתוקף בארה"ב קוד שיפוי שמעניק לפרוצדורה האמורה שיפוי נרחב. בנוסף,   2018בתחילת שנת  

בגרמניה, באוסטריה ובאוסטרליה הפרוצדורה נכנסת בהדרגה לכיסוי של הביטוח הרפואי הציבורי. כמו  

 .39ה מומלצתעל שימוש בבלון ובג'ל כפרוצדור  NICE -כן בבריטניה המליץ ה

 רגולציה .10.1.6

לצורך שיווק המוצר, המשמש לצרכים רפואיים, נדרשת ביופרוטקט לקבל אישורים מתאימים לשיווק  

אישורי   כגון:  המיועד(,  השיווק  למקום  )בהתאם  רפואי  ה CEמכשור  מטעם  אישורים   ,-FDA   ,ואמ"ר

 . 2010בשנת   CE-קיבלה אישור ה לעיל, ביופרוטקט 10.1.3ף כאמור בסעיהכפופים לעריכת ניסוים. 

 להלן.  14.4 לפרטים נוספים ראו סעיף

 השקעות  .10.1.7

נחתם הסכם לרכישת מניות בנאמנות בין ביופרוטקט לבין "אייל שנהב נאמנים   2019בדצמבר    19ביום  

" )להלן:  חברת הנאמן בע"מ"  מכספי  הנאמן,  רכש  לפיו   ,)"   Opale Investment Holdings Ltd.  :להלן(

של    "(,המשקיע" לסך  ביופרוטקט בתמורה  דולר.    3,000מניות בחברת   2020בספטמבר    22ביום  אלפי 

הנאמן    מאתרכשה    השותפותהתקשר השותף הכללי בהסכם עם המשקיע, כמשקיע ראשון בשותפות, לפיו  

מהונה המונפק   7.28%-"(, המהוות כביופרוטקטבע"מ )להלן: "  ביופרוטקטשל    1-מניות בכורה ד'  584,814

"(  as convertedיופרוטקט נכון למועד דוח תקופתי בהנחת המרת כל מניות הבכורה למניות רגילות )"של ב

 של ביופרוטקט.  1-מכלל מניות בכורה ד' 12.01%-ובכ

לשותפות כנגד   לפרטים בדבר התקשרות השותפות עם המשקיע לצורך העברת ההחזקות בביופרוטקט

 . לתשקיף 3.2.1ראו סעיף , הקצאה למשקיע של ניירות ערך בשותפות ובשותף הכללי

  25ביופרוטקט סבב גיוס, שבמסגרתו גייסה ביופרוטקט סך כולל של  , השלימה  2020בספטמבר    14ביום  

פות הוקצו , כאשר לשותסבב גיוס זההאחרונים מ  מיליון דולר  1.5-כ  הועברו  2020. בדצמבר  מיליון דולר

מהונה המונפק של ביופרוטקט בהנחת המרת כל    0.054%-, המהוות כנוספות  1-בכורה ד'מניות    4,388

 

38 Inc-Augmenix-Acquire-To-Agreement-Announces-Scientific-Boston-06-09-https://news.bostonscientific.com/2018 
39  https://www.nice.org.uk/guidance/IPG590 
 

https://news.bostonscientific.com/2018-09-06-Boston-Scientific-Announces-Agreement-To-Acquire-Augmenix-Inc
https://www.nice.org.uk/guidance/IPG590
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"(, וזאת לאור ביצוע הקצאות מתקנות עד להשלמת סבב  as convertedמניות הבכורה למניות רגילות )"

 לות בעולם.חברת מכשור רפואי בינלאומית מהגדועל המשקיעים בסיבוב האמור נמנית . הגיוס

(, ולקבל IDE  -מעריכה שהגיוס הנוכחי יאפשר לה לסיים את הניסוי הקליני בארה"ב )ניסוי ה  ביופרוטקט

. לפרטים נוספים אודות הניסוי הקליני הנוכחי בארה"ב, ראו סעיף מכירה בארה"בלשיווק ו FDAאישור 

 לעיל.  10.1.3

רקטוריון אחד לדירקטוריון ביופרוטקט. למנות חבר די  השותפות  זכאיתמכוח השקעתה בביופרוטקט,  

 ד"ר אירית יניב, המכהנת כמנכ"ל השותף הכללי של השותפות, מונתה כיו"ר דירקטוריון ביופרוטקט. 

 "( טיילורמד)להלן: " .Tailormed Medical Ltd -טיילורמד מדיקל בע"מ  .10.2

 טכנולוגיה/מוצרים .10.2.1

בישראל בתאריך    טיילורמד פרטית שהתאגדה  שיווק 2016בנובמבר    23היא חברה  בפיתוח,  העוסקת   ,

חולים על  ומכירה של טכנולוגיות למציאת פתרונות מימון חלופיים במטרה להקטין את הנטל הכלכלי  

 בארה"ב ולמנוע "רעילות פיננסית" בתחום הבריאות בארה"ב.

פתרון   פיתחה  לשפר  SaaS40טיילורמד  בתחומי    שתכליתו  שירותים  ספקי  של  הפיננסים  הביצועים  את 

הבריאות )כגון: בתי חולים ומרכזי טיפול(, באמצעות תכנת "ניווט פיננסי", המנתח באופן אוטומטי את  

תוכניות הביטוח/מימון של מטופל ביחס לטיפול רפואי מסוים ביחס לתוכניות אחרות הקיימות בשוק  

 לחיסכון בעלויות עבור המטופל. עבור אותו טיפול ומזהה הזדמנויות 

נכון למועד התשקיף, הפתרון של טיילורמד מאפשר לבצע ניתוח פיננסי בעשרות אינדיקציות טיפוליות 

 )לרבות סרטן, לב, כליות, סכרת וכיו"ב(. 

הצורך בפתרון של טיילורמד נובע מכך שבארה"ב ספק שירותי הבריאות הוא הגוף שגובה את תשלומי  

העצמ ההשתתפות ההשתתפות  בתשלום  עומד  אינו  שהמטופל  ככל  האבוד  בחוב  ונושא  מהמטופל,  ית 

העצמית כאמור. הפתרון מוצע לספקי שירותי בריאות בארה"ב במטרה לצמצם את רמות החוב האבוד  

 כאמור.    

בארה"ב קיימות אופציות למימון חלופי עבור חולים שאינם עומדים בתשלומים, כגון: תוכניות נגישות 

חב לעבור של  אפשרות  ישנה  לחולים  מהמקרים  בחלק  ממשלתיות.  ותוכניות  עמותות  פארמה,  רות 

לתוכנית ביטוח אחרת המכסה בצורה טובה יותר את הטיפול במצבו הרפואי של החולה ללא קשר לעברו 

הרפואי. עם זאת, הקושי הינו שתוכניות המימון השונות נפתחות ונסגרות ללא הרף וקיים צורך לעקוב 

הן. כמו כן, ישנן אלפי תוכניות ביטוח שונות, דבר המקשה למצוא את התוכנית האופטימלית עבור  אחרי

 החולה. 

 יזמים  .10.2.2

אדם   ומר  טיילורמד  ומנכ"ל  כדירקטור  המכהן  דבורסקי,  )שרוליק(  ישראל  מר  הם  טיילורמד  מייסדי 

 בטיילורמד. Chief Technology Officer-סיטון, המכהן כדירקטור ו

   שלב .10.2.3

 

40  'Software as a Service' .ובעברית, 'תוכנה כשירות' הינה תוכנה שזמינה למשתמש באתר הספק , 
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מחלת  עבור אינדיקציה של  ככלל,  המכירות עד כה נעשו    .2018טיילורמד החלה מכירות בארה"ב בשנת  

 החלה טיילורמד בביצוע שני פיילוטים לשמוש בתכנה למחלות נוספות.     2020הסרטן, כאשר בתחילת שנת  

 קניין רוחני  .10.2.4

 בתהליכי בחינה. כון למועד התשקיף, אין לטיילורמד פטנטים רשומים או פטנטים שנמצאים נ

המנתחת את מסלולי הטיפול הקיימים בשוק, כמו גם זכויות    SaaSלטיילורמד זכויות לא רשומות בתוכנת  

 המבצעת ניתוח של נתוני הביצועים הכלכליים של ספק שירותי הבריאות. SaaSלא רשומות בתכנת 

  מבנה השוק ומתחרים מהותיים .10.2.5

זים בארה"ב המטפלים באינדיקציות בהן עוסקת טיילורמד  מרכ  6,000-למיטב ידיעת טיילורמד, ישנם כ

 . בנוסף, טיילורמד עשויה למכור את התכנה למעסיקים ולחברות תרופות.   

תחרות ישירה בדמות חברות המוכרות פתרונות ניווט פיננסי, אך לפתרון של טיילורמד יתרונות    לטיילומד

על פני החברות המתחרות בכך שהיא נותנת פתרון מקצה לקצה, שכולל פונקציות נוספות המתממשקות  

כגון: דשבורד המציג את החסכון, חיבור לבית המרקחת של ספק שירותי   עם ספק שירותי הבריאות, 

 הבריאות, ורישום אוטומטי לתכנית הביטוח/מימון החלופית. 

 Revenue Cycleתחרות לא ישירה לפתרון שמציעה טיילורמד קיימת בדמות חברות העוסקות בתחום  

Management שנועדו לצמצם את "ימי הלקוחות" לספק השירות ולצורך כך עושות שימוש באמצעים  ,

ומציעות   Electronic Medical Records-חברות העוסקות בתחום המגוונים, ובכללם העמדת מימון, וכן  

 פתרונות תכנה פנימיים לניהול הקליניקה. 

 רגולציה .10.2.6

)כגון:   הפרטיות  הגנת  דיני  של  בדרישות  לעמוד  נדרשת  עושה  HIPAAטיילורמד  השימוש שהיא  בשל   )

ת אשר עשויה לחול על לפרטים נוספים בדבר הרגולציה בתחום דיני הגנת הפרטיובמידע רפואי רגיש.  

 להלן.   14.6.4 תאגידי המטרה, ראו סעיף

   השקעות .10.2.7

אוגוסט   "2020בחודש  )להלן:  בע"מ  נאמנים  שנהב  אייל  רכש  מידהנאמן ,  חברת  מכספי  בע"מ  -"(,  צח 

" של  המשקיע)להלן:  לסך  טיילורמד בתמורה  של  הלוואה המירה  וזאת בהמשך    1,000"(,  דולר,  אלפי 

המי הלוואה  למתן  )להסכם  הנאמן.  SAFEרה  לבין  טיילורמד  בין  בנאמנות  הועמד (  האמור  הסכום 

לפרטים נוספים   .למשקיע מתוך כספי תמורת ההנפקה  הוחזרהלשותפות כהלוואה על ידי המשקיע, אשר  

)מס' אסמכתא:    2020באוקטובר    5אודות החזר הלוואת הבעלים, ראו דיווח מיידי של השותפות מיום  

 ל בדוח זה על דרך ההפניה. (, הנכל2020-01-108273

כולל מנגנון המרה אוטומטי בקרות גיוסים מסוג מסוים,   SAFE-: )א( הסכם הSAFE-להלן עיקרי תנאי ה

(, בהנחה מסוימת, או במחיר למניה שהוגדר מראש בהסכם,  Qualified Financingכפי שהוגדרו בהסכם )

  Qualifiedלפי הנמוך; )ב( המשקיע יהיה רשאי )אך לא יהיה חייב( להמיר את השקעתו בקרות גיוס שאינו  

(Non-Qualified Financing,)    בחלוף )ג(  למניה שהוגדר מראש בהסכם;  או במחיר    24בהנחה מסוימת, 

בהנחה מסוימת, או במחיר למניה   המשקיע רשאי להמיר את השקעתו  חודשים ממועד ההסכם, יהיה

(, כהגדרתו בהסכם, יהיה המשקיע זכאי liquidity eventשהוגדר מראש בהסכם; )ד( בקרות אירוע הנזלה )
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במחיר    SAFE  -ה( סכום מסוים תחת הנחת המרת  2( לקבל פעם וחצי מסכום השקעתו; או )1לגבוה מבין: )

מסוים שווי  הכסףנלפ  המשקף  וי  מסכום -;  וחצי  לפעם  זכאי  המשקיע  יהיה  פירוק,  של  במקרה  )ה( 

  השקעתו.

אמיר בלאט, המכהן כסמנכ"ל השקעות ראשי של השותפות, מכהן כחבר בדירקטוריון טיילורמד מטעם  

 .41קרן אקסלמד גרות' פרטנרס, אל.פי 

 ( "נוראמי מדיקל)להלן: "  .Nurami Medical Ltd - נוראמי מדיקל בע"מ .10.3

 טכנולוגיה/מוצרים .10.3.1

מדיקל בתאריך    נוראמי  בישראל  שהתאגדה  פרטית  חברה  של 2014באפריל    1היא  בפיתוח  העוסקת   ,

)להלן:    ARTIFASCIAטכנולוגיות חדשניות בתחום של ריפוי רקמות הגוף. המוצר הראשון של נוראמי  

מתכלה"(  הראשון   המוצר" שתל  סינתטיים  הוא  מננוסיבים  בניתוחים    העשוי  המוח  קרום  לסגירת 

 : )א( מפתחת עוד שני מוצרים לאינדיקציות קליניות נוספות  נוראמי מדיקלנוירוכירורגיים )ניתוחי מוח(.  

ARTIFIXב(-ו  ;, שתל מתכלה ודביק לניתוחי עמוד שדרה( NOVAFIBREX אטם נוזלי לאטימת דליפות ,

 בניתוחים פנימיים.  

נורה נסייר וד"ר אמיר   -נוראמי מדיקל  מייסדי    :הם   הסכם ההשקעהר  לאח  בנוראמי מדיקלבעלי המניות  

 ; 15%-המחזיקה כ  ,NGT3VC  ;7%-המחזיק כ  ,מכון אמי"ת של הטכניון  ;כל אחד  7%-המחזיקים כ  ,בחר

 וכן משקיעים פרטיים ועובדים.  ;15%-קבוצות השקעה סיניות המחזיקות סה"כ כ

 יזמים  .10.3.2

רפואה בעלת תואר  -גב' נוסייר היא מהנדסת ביו  ר וד"ר אמיר בחר.מייסדי נוראמי מדיקל  הם נורה נוסיי

סיבים, פיתוח  -שנים בפיתוח שתלים המבוססים על ננו  9שני בהנדסת רקמות מהטכניון וניסיון של מעל  

ד"ר בחר הוא יזם ומדען רב תחומי, בעל ניסיון של למעלה  חומרים חדשים ויישום שיטות ננוטכנולגיה.  -ביו

 קליני וקליני ובעל ניסיון של כמעט עשור בניהול ופיתוח מכשירים רפואיים. -קר פרה שנה במח 20-מ

  פיתוח ישלב .10.3.3

  סיימה בהצלחה את השלבים הבאים: מאז הקמתה, נוראמי מדיקל

 ; ותחילת פיתוח המוצר השני  הראשון המוצרפיתוח  .10.3.3.1

   ;42ניסויים בבעלי חיים ביצוע  .10.3.3.2

בבניסיום   .10.3.3.3 ראשון  הראשון    אדם-ניסוי  המוצר  יוני    ARTFACIAעם  המוצר    -  2019בחודש 

במרכז רפואי בצכיה, כאשר באף חולה לא דווח על דלף של נוזל   הראשון נוסה בשישה חולים

 חודשים.  6מוחי, וההשתלה עברה בהצלחה מבחינת השימוש. תקופת המעקב הייתה בת 

 

זכאות לדירקטור נגזרת, בין היתר, מהיקף ההשקעה בחברת המטרה. השותפות לא תהא זכאית למינוי דירקטור בטיילורמד מיד    41
לאחר ביצוע ההנפקה. ככל שהשותפות תחליט להגדיל את השקעתה בעתיד, יתכן שהשותפות תהא זכאית לדירקטור מטעמה,  

טיילורמד, להיקף ההשקעה והיקף הסיבוב בכללותו והמשא ומתן בכללותו  והכל כפוף, בין היתר, להחלטה להגדיל את ההשקעה ב
 שייערך בקשר להשקעה כאמור בין השותפות לטיילורמד.   

42  Local Tolerance and Biodegradability of a Novel Artificial Dura Mater Graft Following Implantation Onto a Dural 
Defect in Rabbits/Toxicologic Pathology, 2020 



 

24 

 . ISO 13485הקמת מעבדת יצור וחדר נקי וקבלת אישור  .10.3.3.4

את    במועד קבלה  מדיקל  נוראמי  רחב  FDA-ה  תהסכמזה,  קליני  הראשון,   לניסוי  המוצר  עבור 

ARTIFASCIA  ,להוכיח   כדי  המוצר  השתלת  של  פרוצדורות  90  לבצע  נדרשת מדיקל    נוראמי  במסגרתו 

  .קלינית ויעילות בטיחות

  לתחליפים   ARTFASCIA  בין  רנדומאלית  בצורה  המשווה,  סמוי,  מבוקר  כניסוי  תוכנן  43הקליני   הניסוי

 מרכזים   זה  בשלב  הכוללים  ,באירופה  שונים  במרכזים  מתבצע,  הקליני  הניסוי.  בשוק  המקובלים  אחרים

 הניסוי .  חריגות  תופעות  דווחו  לא  כה  ועד,  חודשים   מספר  לפני  החל  הניסוי.  ופולין  כיה'צ,  בבלגיה  רפואיים

צופה פני עתיד,   מידע   וא. המידע בדבר הצפי לסיום הניסוי ה2021  של  השנייה  במחצית  להסתיים  צפוי

, חלקי  או   מלא   באופן,  להתממש  לאש  עשוי  והוא  1968-"חהתשכ,  ערך  ניירות   בחוק  המונחכהגדרת  

,  Covid-19או כניסה לבתי חולים בשל מגפת    נסיעה  ממגבלותבגיוס החולים,    מעיכוב,  היתר  בין,  כתוצאה

   .נוספות וסיבות מעקב לביקורי  חולים הגעת על מגבלות

 הסכמי שיתוף פעולה .10.3.4

 Beijing Nurami Scienceהתקשרה נוראמי מדיקל בהסכם עם חברה סינית בשם    2018בחודש אוגוסט  

and Medicine Ltd.  ב נוראמי  בו מחזיקה  בסין,  . המיזם המשותף מחזיק  7.5%-להקמת מיזם משותף 

מוצר הראשון בסין בלבד. עם התחלת הייצור של המוצר הראשון בזכויות ייצור ושיווק בלעדיות של ה

 5%. בנוסף, נוראמי מדיקל תהא זכאית לתמלוגים בשיעור של  15%- בסין, החזקת נוראמי מדיקל תגדל ל

 ממכירות המיזם המשותף ללא הגבלת זמן וללא תקרה כספית.   

 קניין רוחני  .10.3.5

ישורים לחלק מהפטנטים שלה, וחלק אחר נמצא  א  מדיקל   , קיבלה נוראמידוח תקופתי זהנכון למועד  

  להלן תיאור תמציתי של הפטנטים המאושרים של נוראמי מדיקל: בתהליכי בחינה.

 מספר הפטנט
תיאור  

הזכויות  
 בפטנט

מועד אישור הפטנט , מועד  
 פקיעה צפוי של הפטנט 

מדינות בהן אושר  
 הפטנט

 A Tissue Substitute Multilayer Matrix and Uses Thereof פטנט העוסק 
של החברה    ARTIFASCIAשמכסה את הפורמולציה, שיטת הייצור והאינדיקציה הקלינית של המוצר הראשון  

 לניתוחי מוח. 
China:2014800756977 

US: 15/102,966 

EU: 14872209.3 

Canada: 2,932,386 
 

לנוראמי   שייך 
 מדיקל 

הפטנט    2019  -ב
 אושר בסין. 

הפטנט    2020  -ב
 אושר בארה"ב. 

הפטנט    2020  -ב
 אושר באירופה.

 

שנה    20
ממועד  
ההגשה 

(2013  .) 

 ארה"ב 
   סין 

ונמצא בשלבי בחינה  
באירופה   מתקדמים 

 ובקנדה.

 A Tissue Substitute Multilayer Matrix פטנט העוסק 
 מוצר הראשוןה בקשת פיצול של פטנט ראשון מוגש בארה"ב ומגן על 

לנוראמי  16/683,620   שייך 
 מדיקל 

בשלב   הפטנט 
 הבינלאומי.  

שנה    20
ממועד  
ההגשה 

(2020 .) 

 הוגש בארה"ב 

 An Adhesive Layered Matrix and Uses Thereof פטנט העוסק 
 סיבים להדבקות רקמות רטובות בגוף. מגן על פורמולציה חדשה של דבק המשולב עם  

PCT/IL2019/050604  לנוראמי   שייך 
 מדיקל 

בשלב   הפטנט 
 הבינלאומי.  

שנה   20
ממועד  
ההגשה 

(2019 .) 

 

 Tissue Adhesive Matrix and Uses Thereof פטנט העוסק 
 והוא דבק להדבקות רקמות רטובות בגוף ARTIFIXמגן על פורמולציה חדשה של המוצר השני של החברה 

 

43 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04145544?term=nurami&draw=2&rank=1  

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04145544?term=nurami&draw=2&rank=1
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 מספר הפטנט
תיאור  

הזכויות  
 בפטנט

מועד אישור הפטנט , מועד  
 פקיעה צפוי של הפטנט 

מדינות בהן אושר  
 הפטנט

PCT/IL2020/050815  לנוראמי   שייך 
 מדיקל 

בקשה   הוגשה 
PCT    ביולי
2020 . 

שנה    20
ממועד  
ההגשה 

(2020 ) 

 

הראשון ובנוסף, נוראמי    מוצרהשל  באירופה ובישראל  מסחרי רשום    םש  ואה   ArtiFascia  םהשכמו כן,  

המוצר השני של נוראמי מדיקל, באירופה   –  ArtiFixבקשה לרישום שם מסחרי לשם    מדיקל הגישה השנה

 ובישראל. 

 מבנה השוק ומתחרים מהותיים .10.3.6

 מוערך   ,לשימוש בניתוחים כירורגיים במוח  נוראמי מדיקל, המיועדהשוק הפוטנציאלי למוצר הראשון של  

דולר   1-בכ של    מיליארד  שנתי  בקצב  לצמוח  וצפוי  ל   6%בשנה  בשנת    1.4-עד  דולר   . 202444מיליארד 

)כמתואר    פתרונות ומוצרים לריפוי ותיקון רקמות רכות נוספות בגוף במקביל, נוראמי מדיקל מפתחת  

מדי שנה  , כאשר  202545מיליארד דולר עד שנת    25.6-זה צפוי לצמוח לכ שוק  לעיל(, וגודל    10.3.1בסעיף  

שוק תחליפי רקמת קרום  השחקנים העיקריים ב.  46ניתוחים נוירוכירורגיים   600,000-מתבצעים בעולם כ

  :47כדלהלן  הם,  המוח בארה"ב, שהינו שוק היעד הראשון של נוראמי מדיקל

בארה"ב. מוצרי    60%-עם נתח שוק של כבשוק זה  החברה המובילה  אינטגרה היא    –אינטגרה   .10.3.6.1

המשמש תחליף לרקמת קרום המוח ומיועד לסגור את    קולגןהעשוי  שתל    Duragen  אינטגרה,

סינתטי לסגירת קרום המוח   אטם נוזלי  ,DuraSeal-, ורקמת קרום המוח אחרי ניתוחי מוח

יח היום מבוסס הפתרון השכ  הם המוצרים הנמכרים ביותר בעולם.בניתוחים נוירוכירורגיים,  

 על שילוב של שני מוצרים אלו יחד.

מחזיקה בנתח שוק  והיא  חברת המכשור הרפואי הגדולה בעולם,  מדטרוניק היא    –מדטרוניק   .10.3.6.2

כ של  המוצר    13%- עולמי  העשוי   Durepair  .Durepairעם  המוח  קרום  לרקמת  תחליף  הוא 

 כירורגיים. מקולגן )שתל קולגן( ומיועד לסגירת קרום המוח בניתוחים נוירו

תחליף לרקמת   ,Duramatrixהמוצר    בעלתחברת מכשור רפואי אמריקאית גדולה    –סטרייקר   .10.3.6.3

בניתוחים  המוח  קרום  לסגירת  המיועד  קולגן(  )שתל  מקולגן  העשוי  המוח  קרום 

 .  8%-כנתח שוק של  נוירוכירורגיים, שלו

10.3.6.4. B.Braun  –  עם    12%-חברת מכשור רפואי גרמנית, המובילה באירופה, בעלת נתח שוק של כ

הוא תחליף לרקמת קרום המוח העשוי חומר סינטטי שאינו    NeuroPatch  .NeuroPatchהמוצר  

 מתפרק בגוף ומיועד לסגירת קרום המוח בניתוחים נוירוכירורגיים. 

 רגולציה .10.3.7

, נדרשת נוראמי מדיקל לקבל אישורים מתאימים לשיווק  לצורך שיווק המוצר, המשמש לצרכים רפואיים

אישורי   כגון:  המיועד(,  השיווק  למקום  )בהתאם  רפואי  ה CEמכשור  מטעם  אישורים   ,-FDA   ,ואמ"ר

 

44-the-during-revenue-in-growth-percent-6-cagr-register-to-market-graft-https://www.biospace.com/article/dural
pmr-says-2029-to-2019-period-forecast /  

45 (Allied Market Research) market-repair-tissue-https://www.alliedmarketresearch.com/soft 
46 Allied Market Research Report for Dural Procedures, August 2018 
47 US Market for soft tissue reinforcement and regeneration - iData research report 2015 

https://www.biospace.com/article/dural-graft-market-to-register-cagr-6-percent-growth-in-revenue-during-the-forecast-period-2019-to-2029-says-pmr/
https://www.biospace.com/article/dural-graft-market-to-register-cagr-6-percent-growth-in-revenue-during-the-forecast-period-2019-to-2029-says-pmr/
https://www.biospace.com/article/dural-graft-market-to-register-cagr-6-percent-growth-in-revenue-during-the-forecast-period-2019-to-2029-says-pmr/
https://www.biospace.com/article/dural-graft-market-to-register-cagr-6-percent-growth-in-revenue-during-the-forecast-period-2019-to-2029-says-pmr/
https://www.alliedmarketresearch.com/soft-tissue-repair-market
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 14.4  לפרטים בדבר הרגולציה החלה על מכשור רפואי, ראו סעיף  עמידה ביעד הניסוי הקליני.הכפופים ל

 לדוח תקופתי זה.

 השקעות  .10.3.8

רשות  מאת    התמיכ  לרבותהוקמה בשיתוף עם קרן אן ג'י טי וי סי מנצרת וגייסה עד כה,    יקלנוראמי מד

. לפרטים בדבר מגבלות שעשויות לחול על השקעות הנתמכות  מיליון דולר  5-סכום של למעלה מ החדשנות,  

 . לדוח תקופתי זה 14.3 על ידי רשות החדשנות, ראו סעיף

בחברת נוראמי  לפיו השותפות תשקיע  תפות בהסכם השקעה  , התקשרה השו2020באוקטובר    29ביום  

  מניות   45,364עד  מיליון דולר כאשר בתמורה תקצה נוראמי מדיקל לשותפות    2סך כולל של עד    מדיקל

)א(   לפי החלוקה הבאה:  א',  בסגירה הראשונה, כאשר   1בכורה  ידי השותפות  על  יושקעו  דולר  מיליון 

מהונה המונפק של   %529.48-מניות בכורה א', המהוות כ  22,682בתמורה תקצה נוראמי מדיקל לשותפות  

"( רגילות  למניות  הבכורה  מניות  כל  המרת  בהנחת  מדיקל,  ובכas convertedנוראמי  מכלל    39.80%- "( 

מיליון דולר יושקעו   1)ב(  -מיד לאחר הסגירה הראשונה; ו  מניות בכורה א' המונפקות של נוראמי מדיקל, 

על ידי השותפות בכפוף להשלמת אבן דרך מסוימת עד לסיום השנה הראשונה ממועד הסגירה הראשונה  

לשותפות   מדיקל  נוראמי  תקצה  בתמורה  כאשר  ההסכם,  בכורה  22,682תחת  )להלן   מניות  נוספות    א' 

פי ההסכם לשותפות יש את הזכות להשקיע את היתרה המתוארת בסעיף קטן  - "(. עלההסכם: "בסעיף זה

 ( זמן עד לשלושים  לעיל, גם אם אבן הדרך לא הושלמה.  30)ב( בכל  יום לאחר תאריך היעד המתואר   )

מדיקל בכפוף   ון נוראמי השותפות תהא זכאית למנות חבר דירקטוריון אחד לדירקטוריבמסגרת ההסכם,  

 ד"ר אירית יניב, המכהנת כמנכ"ל השותף הכללי של השותפות, מונתה בהתאם,    .  לרף אחזקות מינימלי

 .מטעם השותפות מדיקל כחברת הדירקטוריון של נוראמי

דולר. כספי   מיליון  6- כעד  השקעת השותפות בנוראמי מדיקל מבוצעת כחלק מסבב גיוס כולל בסך של  

מיוע נוראמי  ההשקעה  של  הראשון  במוצר  רחב  קליני  ניסוי  להשלמת  מדיקל  נוראמי  את  לשמש  דים 

מדיקל, וקבלת אישורים רגולטריים בעקבותיו והמשך פיתוח המוצרים האחרים של נוראמי מדיקל, כפי  

 לעיל.   10.3.1שפורט בסעיף 

 "( מטה פלואו )להלן: " .Meta Flow Ltd -מטה פלואו בע"מ )לומן(  .10.4

 טכנולוגיה/מוצרים .10.4.1

בפיתוח, ייצור, שיווק  ועוסקת    2014מטה פלואו בע"מ היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל בתחילת שנת  

 RER - respiratoryהדלק המטבולי של הגוף )  והפצה של מכשיר מבוסס אינטליגנציה מלאכותית למדידת

exchange ratioלמטרות שיפור הבריאות ידה  מד( יחד עם תוכנה המעניקה המלצות בהתאם לתוצאות ה

שיפור אורך החיים. למטה פלואו חברת בת בארה"ב בשם ו  המטבולית של המשתמש ע"י המלצות תזונה

Lumen Inc. . 

פלואו תוכנה    מטה  עם  יחד  הגוף  של  המטבולי  הדלק  של  אמת  בזמן  מדידה  המאפשר  פתרון  פיתחה 

החיים, כגון: המלצות    נות לגבי אורחותהמאפשרת לנתח בזמן אמת את תוצאות המדידה ולהפיק מהן תוב

לגבי תזונה רלוונטית, מבחינת העיתוי וסוג הפעילות הגופנית. הדלק המטבולי של הגוף בכל רגע נתון נקבע 

 על פי מקור האנרגיה הנצרך באותו הרגע )שומנים או פחמימות(, הדרישה הקלורית ומשתנים נוספים.  

 

נכון למועד דוח תקופתי זה, ביצע אחד המשקיעים בסבב הגיוס את התשלום בגין אבן הדרך השנייה בסמוך לאחר ביצוע התשלום בגין אבן הדרך   48
 . בדילול מלא  מהונה המונפק של נוראמי מדיקל 9.05%-הראשונה. לאור זאת, מחזיקה השותפות בכ
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ני נייד,  הוא  פלואו  מטה  שפיתחה  ודורש  המוצר  היד  בכף  לאחיזה  הנתונים  1-2תן  לתוכו.  נשימות 

על מערכת לומדת שמתאימה את עצמה   מפוענחים באמצעות היישומון התואם של מטה פלואו המבוסס

שלו  החיים  ואורח  התזונה  בהעדפות  התחשבות  תוך  משתמש,  כל  של  הייחודי  המערכת למטבוליזם   .

ן לעומת פחמימות(, המלצות תזונתיות )לצרוך יותר משקפת למשתמש את מצב המטבוליזם )שימוש בשומ

 שומנים/פחמימות(, המלצות בנוגע לתזונה לפני אימון ומעקב אחר ההתקדמות לאורך זמן.

( השלומות  לשוק  מיועד  המוצר  זה,  דוח  למועד  ארה"ב wellnessנכון  לרבות  העולם,  ברחבי  ומשווק   )

 ואירופה.  

מהעוב נובע  פלואו  מטה  של  במוצר  רק  הצורך  כיום  מבוצעות  בסיסי  מטבולי  דלק  של  שמדידות  דה 

במעבדות מיוחדות,  דבר שאינו מאפשר הפקת תובנות מעשיות להתאמת אורח החיים מהמידע שנאסף.  

פלואו מאפשר להגיע לתוצאות  המוצר של מטה  יומי כדי  על בסיס  פיזיולוגיות אישיות  הפקת תובנות 

במשקל, ירידה  ס הרצויות:  ביצועים  הבריאות.  שיפור  ושיפור  המכשיר  פורטיביים  ניתוח באמינות 

חיצוניים  ה מחקרים  ארבעה  באמצעות  ולידציה  עברה  המשתמש  של  ממטבוליזם  למעלה    80- שכללו 

מרכזים  במספר  למוצר  49,50משתתפים  כי  הראו  המחקרים  פלואו  .  מטה  הדלק  של  בהערכת  תוקף  יש 

   לבדיקה מטבולית. הסטנדרט המקובל בשוק" gold standard"-המטבולי בשימוש ביחס ל

 יזמים  .10.4.2

, דרור צדר, סמנכ"ל מוצר ושיווק, אבי סמילה, מטה פלואו, מנכ"ל  מור  דניאל טל  מייסדי מטה פלואו הם:

 מוצר-, ומיכל מור, סמנכ"ל מדעמטה פלואוסמנכ"ל הטכנולוגיות, מירב מור, סמנכ"ל מחקר מטבולי ב

עובדים הממוקמים במשרדים בתל אביב. דניאל טל מור, דרור צדר    40-מטה פלואו. במטה פלואו מעל לב

(, חברה שהציעה פתרון חינמי להטמעת אפליקציות Wibiyaואבי סמילה היו בעבר היזמים של וויביה )

 מיליון דולר.  45ושנמכרה לקונדואיט בעבור באתרים 

 שלב  .10.4.3

 Indiegogoמימון ההמונים  באמצעות אתר    2018מטה פלואו החלה במכירה מוקדמת של המוצר בשנת  

  2020. שיווק ומכירה של המוצר לציבור הרחב החלו במהלך שנת  2019והחלה לספק אותו במהלך שנת  

אתר  באמצעות  בעיקרן  מבוצעות  המכירות  דולרים.  מיליוני  למספר  מגיע  כה  עד  המכירות  והיקף 

 האינטרנט של מטה פלואו בשיווק ישיר לצרכני הקצה. 

 קניין רוחני  .10.4.4

מספר   למטה פלואו  פטנטים רשומים על שמה. עם זאת,  למטה פלואו אין,  דוח תקופתי זהלמועד  נכון  

סימן מסחר רשום אחד בארה"ב למועד זה, למטה פלואו  פטנטים שנמצאים בתהליכי בחינה. כמו כן,  

 ומספר בקשות לרישום סימני מסחר הנמצאות בהליכי בחינה. 

 מבנה השוק ומתחרים מהותיים .10.4.5

- וצפוי לגדול לגודל של כ  2016מיליארד דולר בשנת    100הוערך בשווי של    החכמיםהבריאות    שוק מכשירי 

(. מתוך השוק הנ"ל, שוק המכשירים הרפואיים 24%שנתי של    גידול)קצב    2022מיליארד דולר בשנת    400

לשנה    17%- עם צמיחה משוערת של כ  2019- מיליארד דולר ב  22.8הביומטריים והלבישים הוערך בשווי של  

 

49 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.05.078980v2 
50 A Novel Approach Identifying Changes in Metabolic Fuel Usage by the Lumen Device 

https://global-uploads.webflow.com/5d42ce595e4c2ede9efec7cc/5e85c4988a9713a2bbff52b9_Scientific%20Validation%20Lumen%20Final%20Version%20Jan9.pdf
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. מתוך השוק הנ"ל, מכשור לניטור ביומטרי מהווה את מרבית  2024-מיליארד דולר ב  71לשווי משוער של  

 .51לשנה  16%השוק וצפוי לגדול בקצב של 

קיימת בדמות מוצרים   מעקב מטבולי בזמן אמת, המספקיםתחרות ישירה של מוצרים בעלי אופי דומה, 

)מכשירים המשערים באיזה דלק מטבולי הגוף    53Breezingאו    52Lseeהדומים למוצר של מטה פלואו כגון:  

הנשימה(, ניתוח  באמצעות  פלואו,    אם  משתמש  מטה  ידיעת  למיטב  יקר    Breezingכי  מכשיר  מספקת 

פואית ומעקב ולא לשם מתן  משמעותית ומסורבל מהמכשיר של מטה פלואו, המשמש יותר לשם הערכה ר

אין שיווק משמעותי. למיטב ידיעת מטה פלואו, מוצרים אלה   Lsee-המלצות וניתוח בזמן אמת ואילו ל

 אינם נמכרים בהיקפים משמעותיים. 

לפתרון שמציעה   ישירה  היתר, בדמות חברות העוסקות בפתרונות  תחרות לא  בין  פלואו קיימת,  מטה 

והתסמו ההשמנה  לבעיית  כדוגמת  אחרים  רציף,  פיזיולוגי  משוב  באמצעות  אם  המטבולית,    Fitbitנת 

המודדת את מספר הצעדים המבוצעים בכל יום ומציעה תובנות הקשורות בכך, ואם באמצעות התאמה  

המתאימה אישית את התזונה באמצעות ניטור רציף של ערכי גלוקוז  Daytwoאישית של תזונה, כדוגמת 

 מהחברות אינה משלבת את שני התחומים כפי שעושה מטה פלואו. בדם. חשוב לציין כי אף אחת

 רגולציה .10.4.6

נדרשת לעמוד בדרישות של דיני הגנת הפרטיות    באירופה. כמו כן, מטה פלואו  CEהמוצר קבל אישור  

תיאור תמציתי של הדינים האמורים  .  מזהה( בשל השימוש שהיא עושה במידע  GDPR-ו  HIPAA)כגון:  

  תקופתי זה. לדוח 14.6 מצוי בסעיף

 השקעות  .10.4.7

מיליון דולר אשר השלים את סך הגיוסים במטה    8.5, השלימה מטה פלואו סבב גיוס של  2019בחודש יוני  

 מיליון דולר.   17.3- פלואו לכ

. מטה פלואו  לפיו השותפות תשקיע בחברת, התקשרה השותפות בהסכם השקעה  2020 נובמברב 30ביום 

של   כולל  סכום  תשקיע  מנגנוני    1,500,000השותפות  לשני  מחולק  מיועדים SAFEדולר  הגיוס  כספי   .

 שפורט לעיל. לפיתוח הדור הבא של המוצר, האצת שיווק המוצר והכנסת אפשרויות נוספות ליישומון, כפי  

 SAFE-הסכם ה  דולר על ידי השותפות: )א(  250,000שתחתיו יושקע סכום של    SAFE-להלן עיקרי תנאי ה

או   מסוימת,  בהנחה  בהסכם,  שהוגדרו  כפי  מסוים,  מסוג  גיוסים  בקרות  אוטומטי  המרה  מנגנון  כולל 

במחיר למניה המשקף שווי מסוים שהוגדר מראש בהסכם, לפי הנמוך; )ב( בקרות אירוע מכירה, שינוי  

( להמיר את 2קעתו; או )( לקבל פעמיים את סכום הש1, יהיה המשקיע זכאי לבחור מבין: )IPOשליטה או  

ו  SAFE -ה בהסכם;  מראש  שהוגדר  מסוים  שווי  המשקף  במחיר  מניות  פלואו -ולקבל  שמטה  ככל  )ג( 

 תפורק, יהיה המשקיע זכאי לסכום השקעתו. 

)א( הסכם ה  1,250,000שתחתיו יושקע סכום של    SAFE-להלן עיקרי תנאי ה - דולר על ידי השותפות: 

SAFE  טי בקרות גיוסים מסוג מסוים, כפי שהוגדרו בהסכם, בהנחה מסוימת; כולל מנגנון המרה אוטומ

( לקבל פעמיים את 1, יהיה המשקיע זכאי לבחור מבין: ) IPO)ב( בקרות אירוע מכירה, שינוי שליטה או  

 

51 PitchBook Emerging Tech Report: Health & Wellness Tech: Retail 
52 https://lsee.com  
53 https://breezing.com /  

https://lsee.com/
https://breezing.com/
https://breezing.com/
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)ג( ככל שמטה  -ולקבל מניות במחיר המשקף הנחה מסוימת; וSAFE -( להמיר את ה2סכום השקעתו; או )

 ה המשקיע זכאי לסכום השקעתו.פלואו תפורק, יהי

 "( ויריליטי מדיקל)להלן: "  Ltd. MedicalVirility - מדיקל בע"מ ויריליטי .10.5

 טכנולוגיה/מוצרים .10.5.1

בתאריך  מדיקלויריליטי   בישראל  שהתאגדה  פרטית  חברה  של  ו  2016במאי    2  היא  בפיתוח  עוסקת 

ועבר אל צומת  המגירוי חשמלי  מבוססת על    הטכנולוגיהשפיכה מוקדמת.  טכנולוגיות חדשניות בתחום של  

לעכב את , להחזיק את השריר מכווץ, ובכך  למנוע התכווצות מחזורית  על מנתשריר  השריר של  - העצב

 ויריליטי מדיקל. הטכנולוגיה הוכחה כיעילה ואפקטיבית בניסויים קלינים שערכה . השפיכה

הוא    המוצר האמורה  הטכנולוגיה  בסיס  על  מדיקל  ויריליטי  פעמית,  שפתחה  חד  מרכיב מדבקה  ללא 

. הסטימולטור מייצר סיגנל  ות, בקר זעיר, סטימולטור וסוללג'ל-הידרומורכבת מאלקטרודות תרופתי, ה

לשפיכה   האחראי  לשריר  העור  דרך  העובר  ומBulbocavernosus (BC)  –חשמלי  התכווצותו ,  את  ונע 

 על פני העור, באזור הפרינאום.  BC-המחזורית האופיינית לשפיכה. המדבקה ממוקמת אל מול שריר ה

השוק המיידי אליו המוצר פונה הוא השוק הרפואי לטיפול בשפיכה מוקדמת. הטיפול השכיח כיום הוא 

  85%-פול התרופתי מהווה כבאמצעות תרופות מרשם של נוגדי דיכאון, המביאות לעיכוב השפיכה. הטי

בכוונת החברה לפנות בתחילה לפלח השוק הרפואי של השוק,   .54משוק הטיפול בשפיכה מוקדמת העולמי

( ובהמשך הדרך, לשוק הרחב של גברים, גם ללא  OTC-לאחר מכן לפלח השוק שאינו דורש מרשם )שוק ה

 בעיית שפיכה מוקדמת, שמעוניינים לשפר ביצועים. 

ויריליטי   מייסד  :הם   האמור  הסכם ההשקעהביצוע ההשקעה על פי  לאחר    בויריליטי מדיקלבעלי המניות  

  ; 15%-המחזיקה כ  ,NGT3VC  בדילול מלא, קרן   ,14%-כלאחר ההשקעה  חזיק   אשר יטל  גולן    -מדיקל  

   . נושאי משרהכן משקיעים פרטיים ו, ובדילול מלא  28%-אשר תחזיק לאחר ההשקעה כארקין הולדינגס  ו

 ים יזמ .10.5.2

טכנולוגיות בחברה. טל הינו בעל תעודת    מנכ"לסויריליטי מדיקל הינו טל גולן, המשמש כיום, כ  מייסד

B.Sc. שנות עבודה בחברות הזנק למכשור רפואי.  14בעל  ,בן גוריון ברסיטתאונימרפואית, -בהנדסה ביו 

  פיתוח ישלב .10.5.3

  סיימה בהצלחה את השלבים הבאים:  מאז הקמתה, ויריליטי מדיקל

מדבקה לשימוש חד פעמי עם    הוא  vPATCH-. הvPATCH   הראשון  מוצרהפיתוח  השלמת   .10.5.3.1

יכולת   אין  למכשיר  ונמוכה.  גבוהה  שונות,  עוצמות  שתי  למכשיר  מראש.  מוגדרת  עוצמה 

 עם מכשירי צד ג', כמו מכשירים ניידים.  תיקשור

ה .10.5.3.2 הפרמיום  בשלבי      vSMARTמוצר  הנמצא  מתקדמים.  מדבקה    היא  vSMART-פיתוח 

פעמי חד  האפליקציה,   Bluetoothקישוריות    עם  לשימוש  באמצעות  למשתמש.  ואפליקציה 

 המשתמש יכול לכוון את עוצמת הגירוי המתאימה לו.
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 פיתוח קליני אשר כלל:  .10.5.3.3

 ניסוי בטיחות מוצלח (א)

ב (ב) קליני  היתכנות  ניסוי  של  בהצלחה  בעיית  20-סיום  על  שדיווחו  שפיכה    גברים 

 . 55מוקדמת 

שריר  באזור  חשמלי  גירוי  של  מתגברות  עוצמות  של  ויעילות  בטיחות  'הדגמת  הניסוי 

הבולבוספונגיוסוס כאמצעי לטיפול בשפיכה מוקדמת בגברים', נערך בבית החולים רמב"ם  

. הניסוי הסתיים בהצלחה ודווחו תופעות לוואי קלות  RMB-16-057עפ"י אישור ועדה אתית  

 . 3.5מהמטופלים ונמצא כמכפיל זמן לשפיכה פי  85%- הטיפול היה יעיל בכובודדות. 

קליני פיבוטלי בשני מרכזים קליניים באיטליה ובישראל. הניסוי כלל    ניסויסיום בהצלחה של   .10.5.3.4

. במהלך הניסוי השתמשו בהצלחה 18-60מטופלים עם בעיית שפיכה מוקדמת בגילאים    52

, רנדומלי, עם קבוצה אקטיבית   double blindכניסוי  מדבקות. הניסוי תוכנן ובוצע  300-בכ

, FDA-וקבוצת בקרה. תוצאות הניסוי עמדו בכל קריטריוני ההצלחה, כפי שנקבעו על ידי ה 

 . 56בביצועים, עם רמת בטיחות גבוהה יוסובייקטיב יוהצביעו על שיפור אובייקטיב

 20-באיטליה ב  usabilityכחלק מהדרישות לאישור הרגולטורי ויריליטי מדיקל ביצעה ניסוי   .10.5.3.5

 משתתפים, אשר הסתיים בהצלחה. 

 קניין רוחני  .10.5.4

אישורים לחלק מהפטנטים שלה, וחלק אחר נמצא בתהליכי    ויריליטי מדיקל, קיבלה  דיווח זהנכון למועד  

 בחינה.  

 תיאור הזכויות בפטנט מספר הפטנט
  מועד

  אישור
 הבקשה 

 בקשת  סטטוס
 מדינות הפטנט

10,773,072 
 

  חשמלי   בגירוי   שימוש
  בשפיכה   טיפול  עבור

  והפרעות   מוקדמת 
 .זקפה

  ספטמבר
2020 

Granted USA 

17,019,468 
 

  חשמלי   בגירוי   שימוש
  בשפיכה   טיפול  עבור

  והפרעות   מוקדמת 
 .זקפה

 Pending 

Continuous 

Patent 

USA 

WO2017089887A2 
 
 

  חשמלי   בגירוי   שימוש
  בשפיכה   טיפול  עבור

  והפרעות   מוקדמת 
 .זקפה

 Pending 

National Phase  

,  ישראל,  יפן,  קנדה
,  אוסטרליה,  ברזיל

  דרום,  הודו,  אירופה
  קונג,-הונג,  קוריאה

   ,סין
PCT/IL2018/051402  חומרה   מאפייני  

  גירוי   עבור  ותוכנה
,  אפקטיבי  פריניאלי
  שימוש   מאפייני 
  עבור   יישום,  והפעלה
 . שתן בריחת 

 Pending 

National Phase 

,  יפן,  קנדה"ב,  ארה
,  ברזיל,  ישראל

,  אירופה,  אוסטרליה
,  קוריאה  דרום,  הודו

 תאילנד , רוסיה,  סין

 מבנה השוק ומתחרים מהותיים .10.5.5

 

55  Arik Shechter et al. Your Sexual Medicine Journal, published online 30 Sep 2019    
 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03177226?term=virility+medical&draw=2&rank=2 -ו

56  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03942367?term=virility+medical&draw=2&rank=1 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03177226?term=virility+medical&draw=2&rank=2
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ביליון    3.5-כ   העולמי יעמוד עלשוק  ההיקף  הצפי הינו ש   .גברים  4מתוך    1-בעיית שפיכה מוקדמת פוגעת בכ

 . 9%57-כשנתי של קצב גידול הערכה המשקפת , 2026בשנת  דולר

אשר מאופיין הוא שוק תרופות המרשם,  שויריליטי מדיקל מתעתדת להתמקד בו  השוק הראשוני  פלח  

וקיים    נישואין/בזוגיות יציבהככלל,    ,בגילאים אלו, גברים נמצאים.  30-45  גילאיםברובו בגברים בחתך  

מהבעיה להתעלם  אלה.  קושי  וברשותם    גברים  יחסית,  גבוהה  בתדירות  מין  יחסי  ומקיימים  צעירים 

 .58הכנסה פנויה עבור הטיפול 

 

תרופות    .תרופות מרשם לטיפול בשפיכה מוקדמתמצד    ,בעיקר  ,קיימת  מדיקל  ויריליטילמוצר של    תחרות

על בעיית השפיכה המוקדמת,  שהוכח שיש להם השפעה  ,  (SSRI)  תדיכאוניוהן בעיקר תרופות אנטי  אלו  

גם   העולםאך  בכל  לשימוש  מאושרות  לא  וחלקן  מרובות,  לוואי  הן   תופעות  אלה  לתרופות  דוגמאות   .

Paroxetine   וכן ,Priligy  –  fast-acting SSRI  מוצר מרשם המשווק עעל ידי ,Menarini    ,באירופה ובמזרח

 פים כוללים שימוש בחומרי אלחוש, אשר מקהים את התחושה במגע.  . טיפולים נוסFDAשאין לו אישור 

ביזרים חיצונים  שימוש באתחרות נוספת למוצר של ויריליטי קיימת גם בתחום המיכשור הרפואי בו נעשה  

,  Prolongבשם    ויברטור  FDA-אישר ה  תחת קטגוריית מכשור רפואי  שפיכה.כך לדוגמא:  שנועדו לעכב

 בספונטניות . החיסרון המרכזי של אביזרים אלה הוא הפגיעה  InnovaDermaחברת  המיוצר ומשווק על ידי  

, אשר הצהירה כי תצא עם מדבקה לטיפול   Morari Medicalבקיום יחסי המין. מתחרה נוסף הינה חברת 

 .  wellness-בשפיכה מוקדמת. למיטב ידיעת ויריליטי מדיקל, חברה זו מייעדת את המוצר שלה לתחום ה

 רגולציה .10.5.6

מדיקל לקבל אישורים ויריליטי  לצרכים רפואיים, נדרשת בשלב הראשוני לצורך שיווק המוצר, המשמש  

אישור כגון:  המיועד(,  השיווק  למקום  )בהתאם  רפואי  מכשור  לשיווק  ,  אירופאי  Mark  CE  מתאימים 

ה מטעם  ל ישראלי  אמ"ראישור  והאמריקאי    FDA-אישור  הכפופים  ביעד,  הקליני.   יעמידה   הניסוי 

ויריליטי    2020  דצמברויריליטי מדיקל נמצאת בתהליכים בשלבים שונים לקבלת אישורים אלה. בחודש  

ויריליטי מדיקל מתכננת  באירופה.    Notified Body  -לגוף המאשר    בקשה עם תיק טכנימדיקל הגישה  

לפרטים בדבר הרגולציה  . De-Novo, במסלול אישור 2021במהלך שנת  FDA-להגיש את התיק לאישור ה

 לדוח תקופתי זה להלן. 14.4 החלה על מכשור רפואי, ראו סעיף

 השקעות  .10.5.7

 

57  ResearchAndMarkets.com. Global Premature Ejaculation Treatment Market Size, Market Share, Application 
Analysis, Regional Outlook, Growth Trends, Key Players, Competitive Strategies and Forecasts, 2018 To 2026. 

2018 
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. עד רשות החדשנותמאת  התמיכ וקבלההוקמה בשיתוף עם קרן אן ג'י טי וי סי מנצרת,  ויריליטי מדיקל

מיליון    3.5-כל  סכום ש  גייסהלמועד דיווח זה )ולפני ביצוע ההשקעה המפורטת בדיווח זה( ויריליטי מדיקל  

  14.3  בדבר מגבלות שעשויות לחול על השקעות הנתמכות על ידי רשות החדשנות, ראו סעיף  . לפרטיםדולר

 . לדוח תקופתי זה

)להלן2021בפברואר    17ביום   זה  , התקשרה השותפות בהסכם השקעה  "בסעיף קטן  לפיו  ההסכם:   )"

מיליון דולר, בשתי פעימות ובכפוף לעמידה   1.5סך כולל של    השותפות תשקיע בחברת ויריליטי מדיקל 

עד   לשותפות  ויריליטי מדיקל  דרך, כאשר בתמורה תקצה  בכורה, מתוכן    20,020באבני   10,010מניות 

מהונה המונפק של ויריליטי מדיקל    3.06%-מניות בכורה תוקצנה לשותפות בסגירה הראשונה, המהוות כ

מיליון דולר בסגירה זו ובהמרת מניות הבכורה למניות   4בהנחת השקעה של  מיד לאחר הסגירה הראשונה,  

  750  -רגילות ובדילול מלא. ההשקעה על ידי השותפות תיעשה לפי החלוקה הבאה: )א( סגירה ראשונה  

אלף דולר יושקעו על ידי השותפות בסגירה הראשונה, כאשר בתמורה תקצה ויריליטי מדיקל לשותפות 

אלף דולר יושקעו על ידי השותפות במועד    750  -)ב( סגירה שנייה  -ורה א' כמפורט לעיל, ומניות בכ  10,010

חודש ממועד הסגירה הראשונה או מועד השלמת אבני דרך מסוימות הקבועות בהסכם,    18המוקדם מבין  

 מניות בכורה א' נוספות או, לחילופין, אם עד   10,010כאשר בתמורה תקצה ויריליטי מדיקל לשותפות  

'. בנוסף, 1-מניות בכורה א  8,047 למועד הסגירה השנייה תעמוד ויריליטי מדיקל באבני הדרך שנקבעו,

מכמות    50%בסכום של   (בסגירה השנייה יוקצה לשותפות גם כתב אופציה לרכישת מניות בכורה נוספות

במחיר מימוש   חודשים. כתב האופציה יוקצה  24המניות שתוקצנה לשותפות בסגירה זו(, לתקופה של עד  

ממחיר המניה בסגירה השנייה, והכל בכפוף לתנאי כתב האופציה. השקעת    150%למניה המשקף גידול של  

מיליון דולר, אשר יושקעו על    8השותפות בויריליטי מדיקל תתבצע כחלק מסבב גיוס כולל בסך של עד  

שקיעים נוספים )עד כחצי מיליון  מיליון דולר( ומ  1.5- מיליון דולר(, השותפות )כ  6-ידי קבוצת ארקין )כ

דולר(. ד"ר אירית יניב, המכהנת כמנכ"ל השותף הכללי של השותפות, תמשיך לכהן כחברת הדירקטוריון 

 של ויריליטי מדיקל מטעם ארקין. 

לצורך שיווק ומכירה בארה"ב,   FDAכספי ההשקעה מיועדים לשמש את ויריליטי מדיקל לקבלת אישור  

האמריקאי, השלמת מערך הייצור , תוך כדי דגש על הוזלת עלויות ייצור, והמשך  לבניית מערך המכירות

 פיתוח המוצרים האחרים של ויריליטי מדיקל, כפי שיפורט להלן. 

הערכות שונות ביחס לשוק    כולל  וגודל השוק בהם פועלים תאגידי המטרה  לפעילות כל תאגיד מטרה   ביחס  המידע

תאגיד מטרה   כלבידי    הקיים  המידעעל    סותוכיו"ב, המבוס  דרך  אבניפיתוח,    עלויותנתוני מקרו,  הפוטנציאלי,  

  אלה  הערכות   כי  וודאות  כל  אין .  ערך  ניירות  בחוק  המונח  כהגדרת,  עתיד  פני  צופה   מידע  בבחינת  והן,  הדוחבמועד  

בשלבים הראשונים בהם נמצאת   בהתחשבאו בכלל, וזאת במיוחד    מהותית  לרבות,  להלן   שמתואר  כפי  תתממשנה

 הפעילות של כל אחד מתאגידי המטרה.   

 תחרות  .11

   כללי .11.1

בכל התחומים בהם מתעתדת השותפות להשקיע בשוק ההשקעות בפרוייקטי מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים  

נים,  תחרות רבה באיתור השקעות אטרקטיביות. בין השחקנים המרכזיים בשוק זה פעילים גופים שו  עשויה להיות

)"אנג'ליםמשקיעים  לרבות   אמצעים  בעלי  וזרים  מקומיים  וחברות  פרטיים  וזרות  מקומיות  סיכון  הון  קרנות   ,)"

 בינלאומיות.

יצוין, כי בשל העובדה שבהשקעות בתחומי פעילותה של השותפות נדרשת השקעה משמעותית או ידע רב תחומי,  

 חרים בתחום בהשקעות בגופים שונים. יתכנו שיתופי פעולה של השותפות ביחד עם השחקנים הא
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, ומשקיעות במכשור רפואי ובריאות דיגיטלית. הבולטות  קרנות הפועלות בתחום מדעי החייםבארץ, פועלות מספר  

נבדלות  הקרנות  .  Ourcrowd, אורבימד,  Alive,  את: טרייונצרס, פיטנגו, פריגרין  ,בין השאר  ,כוללותבין קרנות אלו  

, )קרי: השקעות מוקדמות מול השקעות מאוחרות(, פרופיל השקעה,  מהן אסטרטגיית השקעהזו מזו, ולכל אחת  

קרי: החזקת פוזיציית שליטה לעומת פוזיציית )השקעה,  קריטריונים ל(, או  B2Cאו    B2B-)קרי: השקעה בתחום ה 

 .  ( מועדפיםמיעוט

 וורטקס.  JVP, גלילות, פרטנרס TLVכוללות את ויולה, הקרנות הפועלות בעולמות טכנולוגיים בנוסף, ישנן 

תאגידים מהסוגים בהם מתעתדת השותפות להשקיע, פועלים אף הם בתחום תחרותי, בו עשויים לפעול תאגידים  

בו   ידוע לשותפות או לתאגיד מטרה  ולעיתים מבלי שהדבר  פיתוח טכנולוגי דומה  על  נוספים, השוקדים במקביל 

 השותפות מושקעת. 

  בהם  החלים והשינויים הפעילות בתחום יםהקריטי ההצלחה גורמי .11.2

 להלן גורמי הצלחה העיקריים בתחום פעילות השותפות: 

מתמדת .11.2.1 קשר   חשיפה  באמצעות  עסקיות,  מוגדרים  להזדמנויות  פעולה  הפעילים   ושיתופי  גורמים  עם 

והפיתוחב יזמים, קרנות    תחומי המחקר  עם  סיכוןוכן  וחממות,  הון  מחקר  מוסדות  להיחשף   על מנת, 

 . תאגידי מטרהמאגר גדול של ל

השתתפות מנהלי השותפות בכנסים ייעודים, תחרויות ארציות ועולמיות כשופטים או מרצים, דבר שיוצר  .11.2.2

 חשיפה מתמדת לפרויקטיים נבחרים. 

ומיזמים הפועליםהשותפות  יכולתה של   .11.2.3 רוויים   לזהות, מוקדם ככל האפשר, חברות  בתחומים שאינם 

  בתחום המחקר והפיתוח. עדיין 

 היכרות  מעמיקה עם האקוסיסטם, הובלה ומעורבות בכנסים בינלאומיים  בתחום. .11.2.4

 מוניטין, וותק וניסיון מוכח של המשקיעים.  .11.2.5

ההשקעות "( הפועלות בתחום  Multinational Corporationsשיתופי פעולה עם חברות בינלאומיות גדולות )" .11.2.6

 בסדרי גודל בינלאומיים. 

 מקורות מימון לביצוע השקעות הן לצורך השקעה ראשונית והן לצורך השקעות המשך.  .11.2.7

 רישום פטנטים.  הרוחני, לרבות באמצעות םלהגן על קניינתאגידי המטרה של  םיכולת .11.2.8

במישרין לשווק ולמכור את המוצרים על בסיס מסחרי בהיקפים מהותיים בין    ת תאגידי המטרההצלח .11.2.9

 .ובין באמצעות שותפויות אסטרטגיות או הסכמי רישיון

   בהם החלים ושינויים הפעילות תחוםב העיקריים והיציאה הכניסה מחסומי .11.3

 . בקיאות, ידע וקשרים עסקיים ומקצועיים בתחוםכן ו במחקר ופיתוחיכולת לגייס הון להשקעה  .11.3.1

לממש את ההשקעות ב .11.3.2 ובעולם   עניין ,  תאגידי המטרההיכולת  בין השאר, במצב הכלכלי בארץ  שתלוי, 

ה פועלת  בו  בשוק  של  כן  ו  שותפותובהתפתחויות  והעסקי  הטכנולוגי  המטרהבתחום    םשאות  תאגידי 

 .לממש בכוונת השותפות
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 .מיומןמקצועי וכוח אדם  .11.3.3

קבלת האישורים הרגולטוריים   כיתהלי. לתהליכי המחקר והפיתוחמשאבי זמן וכסף משמעותיים לצורך  .11.3.4

 .זמן רב ,פי רוב- על, נמשכים (בעיקר בארה"ב)הדרושים לשם שיווקם 

ומכירות   .11.3.5 ולאופטימיזציה  היתכנות,  בדיקות  למחקר,  הנדרשים  פעולה  שיתופי  לבניית  יחסים  מערכות 

 ראשוניות.

בתוכנה מחייב קשרים  .11.3.6 או  עבור שימוש במכשיר  לקבל תשלום  ביטוחי שיאפשר לרופאים  שיפוי  השגת 

 מקצועיים בתחום, תיכנון מדוקדק כבר בתחילת הפיתוח, וידע קודם.  הדוקים עם גופים

 הון אנושי .12

נכון למועד התשקיף, השותפות אינה מעסיקה עובדים כלשהם והיא מקבלת שירותי ניהול מאת השותף הכללי, נושאי המשרה  

 להסכם השותפות.  9 ףסעי בו ועובדיו. לפרטים בדבר הסכם השותפות ותשלומי השותפות לשותף הכללי מכוחו, ראו

   ימון מ .13

פעילות השותפות תמומן ממקורותיה העצמיים וכן מכספי תמורת ההנפקה. השותפות עשויה גם לקבל אשראי לצורך מימון  

 פעילותה. 

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד  .14

 חוק ניירות ערך ופקודת השותפויות .14.1

כפופה לדרישות הגילוי    השותפות לציבורית, תהא השותפותעם הנפקת יחידות ההשתתפות לציבור והפיכתה של  

ו, וכן להוראות החלות על שותפות ציבורית  תקנו על פיהווהתקנות ש  ,1968- התשכ"ח ,והדיווח על פי חוק ניירות ערך

 . על פי פקודת השותפויות

.  השותפות   דוגמת,  אלבישר  נרשמו  אשר  מוגבלות  שותפויות  של  פעילותן  את,  היתר  בין,  מסדירה  השותפויות  פקודת

על פי פקודת השותפויות, שותפות מוגבלת ציבורית מחויבת למנות מפקח. פקודת השותפויות מקנה למפקח סמכויות  

חובותיו  ומילוי  השותפות  הסכם  פי  על  הכללי  השותף  של  והתחייבויותיו  חובותיו  מילוי  להבטחת  שנועדו 

 ת.והתחייבויותיו של השותף המוגבל על פי הסכם הנאמנו

: להלן )  2015-ה "התשע(,  5  ' מס)  השותפויות  פקודת  לתיקון  החוק   לתוקף  נכנס  2015באפריל    23  מיום   בתוקף

,  ציבוריות  מוגבלות  שותפויות  על  חלש  השותפויות  לפקודת  שמתווסף  חדש  פרק  למעשה  הוא  התיקון"(.  התיקון "

  או  בבורסה  למסחר   רשומות,  בהן  המוגבל  השותף  זכויות  או   שלהן  השתתפות  שיחידות  מוגבלות  שותפויות  :קרי

 .   , כגון השותפותתשקיף פי  על לציבור  שהוצעו

 ,בהן  התאגידי  הממשל  והסדרת   ציבוריות  בשותפויות  תאגידי  ממשל  כללי  החלת  הינה  התיקון   של  העיקרית  מטרתו 

 . הנדרשים וההתאמות בשינויים ,החברות מחוק הסדרים של אימוץ של בדרך נעשה מהתיקון גדול חלק כאשר

ש2016- ז"התשע,  השותפויות  חוק   תזכיר  פורסם  2016בדצמבר    14  ביום  כי  ,יצוין   פקודת  את  להחליף  נועד, 

  חקיקה   במודל  הישראלי  השותפויות  שוק  של   הצורך  על   לענות  החוק כאמור היא  מטרת,  התזכיר  פי  על.  השותפויות

למועד התשקיף, השותפות אינה יכולה להעריך האם החוק האמור אכן יחוקק ואת ההשלכות של .  ונוח  יעיל,  מודרני

  חקיקה כאמור על השותפות. 

  רגולציה על פעילות תאגידי המטרה .14.2
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כאמור לעיל, השותפות תעסוק, בין היתר, בהשקעות בדרך של רכישת מניות בתאגידי המטרה. רכישת מניות כאמור  

 .  1988-עשויה להיות כפופה גם לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 

 בתחום עשויים להיות פעילים בתחומים שונים, וחשופים לרגולציה בתחומי פעילותם, כך לדוגמא:    תאגידי המטרה

הדיגיטלית  הרפואי  והמכשור  הציוד  ופות,  התר הבריאות  מחברות  מוצריהןוחלק  את  לשווק  כפופות    ,המבקשות 

 US Food And)  לשיווק המוצרים בארה"ב  FDA-לרבות דרישות ה  ,לסטנדרטים של תקינה מקומית ובינלאומית

Drug Administration  ציוד מזון,  שיווק  לאישור  האחראית  האמריקאית  הרשות  בחינת  (,  לאחר  ותרופות,  רפואי 

הציבור( בריאות  על  לשמור  שתפקידה  קליניים,  מחקרים  לאור  מחייב    באירופה  CE Mark-ה,  בטיחותם  )אישור 

, בתחומי התקשורת תאגידי להבטחת איכות מוצריה ISO ותקני  לשיווק ומכירת מוצרים במדינות השוק האירופאי(

 שיון לפעילותם ועמידה בתנאי רישיונות כאמור. המטרה עלולים להיות חשופים לצורך בקבלת רי

הליך קבלת האישורים וההיתרים כאמור, הינו, בדרך כלל, הליך יקר ואינטנסיבי. שינויים בחקיקה ו/או במדיניות  

הגופים הרגולטוריים במדינות השונות או חקיקה חדשה, עלולים להטיל מגבלות שונות על פעילות תאגידי המטרה,  

אישורים למוצריהם או ביטול רישיונות קיימים, ולהטיל על תאגידי המטרה כאמור הוצאות נוספות.   לרבות על מתן

בנוסף, אין כל וודאות כי תאגידי המטרה יקבלו את האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים להם, דבר שעלול  

 לגרום להשפעה לרעה על תוצאות פעולותיהם. 

  חדשנותה חוק באמצעות מטרה תאגידי מימון .14.3

 לעידוד  חוקר באמצעות ההית  בין,  אשר השותפות תשקיע בהם בעתיד עשויות להיות ממומניםמתאגידי המטרה    חלק

, בתעשייה  ופיתוח  מחקר  לעידוד  חוק,  הקודם)בשמו    1984  -"דתשמ,  בתעשייה  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח,  מחקר

וחלקם או כולם עשויים לקבל מימון מכח חוק החדשנות בעתיד.    "(החדשנות  חוק: "בס"ק זה  ( )להלן1984  -"דתשמה

, הרשות 2016בינואר    1"(, הוקמה ביום  התיקון )להלן: "  2015לחוק החדשנות משנת    7בהתאם להוראות תיקון מספר  

"(, שאמונה על הפעילות אשר הייתה בעבר תחת אחריותה  החדשנות  רשותהלאומית לחדשנות טכנולוגיות )להלן: "

שכתו של המדען הראשי במשרד הכלכלה. במסגרת התיקון, רשות החדשנות קיבלה את הסמכות לקבוע, לשנות  של ל

ולנהל את מערך התמיכות בפעילות מחקר ופיתוח במסלולי הטבות חדשים. בהתאם לכך, פרסמה רשות החדשנות, 

המגבלות שהיו קבועים בחוק קרן המו"פ, אשר אימץ את מרבית ההסדרים ו  –  1בין היתר, את מסלול הטבות מס'  

החדשנות ערב התיקון )לרבות, המגבלות בעניין העברת ידע ממומן לחו"ל, העברת ידע ממומן בתוך ישראל, העברת 

 זכויות ייצור לחו"ל והחובה לשלם תמלוגים(.  

שיע ובעניין  לישראל  מחוץ  ממומן  בידע  לשימוש  הרשאה  מתן  לגבי  הוראות  החדשנות  רשות  פרסמה  כן,  ור כמו 

התמלוגים וכללים לתשלומם. הוראות אלה חלות גם על חברות שקיבלו מענקים מהמדען הראשי ומרשות החדשנות  

)להלן:  בעבר  הראשי  מהמדען  מענקים  שקיבלו  המוחזקות  על החברות  חלות  אלה  הוראות  ומשכך  פרסומן,  ערב 

 "(.  ההוראות"

"(, מענק בשיעור "פמו  חברות )להלן בסעיף זה: "  רשות החדשנות מעניקה לחברות שקיבלו אישור בהתאם להוראות

"  20%-50%של   )להלן:  ידה  על  המאושרות  ופיתוח  מחקר  תכניות  של  והפיתוח  המחקר   התכנית מהוצאות 

הקשורים  המאושרת שירותים  ממתן  ו/או  מוצרים  מכירת  מסך  תמלוגים  לתשלום  בתמורה  חריגים(  )למעט   )"

ע בחלקם(  או  )במלואם  המבוססים  בסיסלמוצרים,  על  שפותחו  וידע  טכנולוגיה  מרשות  ל  שהתקבלו  מענקים 

על ידי   המענקים שהתקבלו החדשנות, בשיעורים הקבועים בהוראות, ועד לתשלום בהיקף כולל השווה למלוא סכום

חברת מו"פ בתוספת ריבית שנתית )כהגדרת מונח זה בהוראות(. ההוראות, אשר קבעה רשות החדשנות בהקשר זה,  

התמלוגים    (בהוראות  הקבועים  לחריגיםכפוף  )במחליפות   )שיעור  בתעשייה  ופיתוח  מחקר  לעידוד  התקנות  את 

תשנ"ו לתשלומם(,  אותם 1996- וכללים  התמלוגים  שיעורי  את  התאימה  החדשנות  רשות  היתר,  בין  ובמסגרתן,   ,

ומן, בהתאם לגודלן חברות ממומנות צריכות לשלם לרשות החדשנות, בגין מכירת מוצרים שפותחו באמצעות ידע ממ

ולענף בו הן פועלות. כמו כן, ההוראות כוללות שינוי באופן חישוב הריבית השנתית )ריבית הליבור( אליה צמודים 

 מענקי רשות החדשנות. 
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מהתוכנית   כתוצאה  שיפותח  החדש  הידע  של  הבעלים  תהיה  המו"פ  חברת  כי  דרישה  ישנה  ההוראות  במסגרת 

ממנו, אלא אם ניתן לחברת המו"פ אישור להעברת הבעלות כאמור בהתאם להוראות  המאושרת ושל כל זכות הנובעת  

רשות החדשנות. המגבלות המופיעות בהוראות )לרבות בעניין העברת ידע וזכויות ייצור( תמשכנה לחול על חברה אף 

 לאחר שתסיים לשלם לרשות החדשנות את כל סכום התמלוגים המגיע לה על פי ההוראות. 

ק והמוצרים ההוראות  ישראל  תושב  ידי  על  בישראל  תיעשה  מו"פ  חברת  של  והפיתוח  המחקר  פעילות  כי  ובעות 

שיפותחו באמצעות מימון רשות החדשנות ייוצרו בישראל בלבד. ההוראות מאפשרות את העברת זכויות הייצור של 

וללים, בין היתר, קבלת  המוצרים שיפותחו באמצעות מימון רשות החדשנות אל מחוץ לישראל בתנאים מסוימים, הכ

משיעור    10%-אישור מוועדת המחקר של רשות החדשנות להעברה כאמור )למעט, העברת ייצור בשיעור של פחות מ

הייצור המקורי בישראל אשר אינה מחייבת קבלת אישור כאמור, אלא מחייבת רק הודעה לרשות החדשנות(, תשלום 

הקב בשיעורים  החדשנות  לרשות  מוגדלים  בין  תמלוגים  )הנעים  בהוראות  המענק,   300%-ל  120%ועים  מסכום 

שולמו  שכבר  תמלוגים  בניכוי  לישראל,  מחוץ  להתבצע  עתידה  אשר  הייצור  פעילות  של  האחוזים  לגובה  בהתאם 

לרשות החדשנות(, והגדלת שיעור החזר תשלום התמלוגים באחוז אחד. גם במקרה של העברת ייצור בשיעור שאינו  

(, תחויב חברת המו"פ, בשל העברת הייצור אל מחוץ 10%מוועדת המחקר )קרי, בשיעור של עד מחייב קבלת אישור 

 לישראל, בתשלום תמלוגים מוגדל למדינה, בשיעורים הקבועים בהוראות. 

כוונתה לממש חלק מיכולת  ב  כירשות החדשנות  למגישה    שהיאבקשת המענק  ב"פ יש גם אפשרות להצהיר  מו  תלחבר

אישור נוסף בעקבות קבלת המענק והצורך בתשלום תמלוגים מוגדלים קבלת  בחו"ל, ובכך להימנע מהצורך בהייצור  

ההוראות מאפשרות בתנאים מסוימים הקבועים בהן הוצאת ידע שפותח באמצעות מימון רשות   . החדשנות  לרשות

סכום פדיון למדינה המחושב    החדשנות אל מחוץ לישראל, וזאת בכפוף, בין היתר, לאישור מראש להעברה, לתשלום

המפורטים - על נוספים  לתנאים  ובכפוף  בתמורה,  לישראל  חלופי  ידע  בהכנסת  או  בחוק,  הקבועות  נוסחאות  פי 

בהוראות. בהוראות נקבעו נוסחאות שונות לחישוב סכום הפדיון למקרי העברת ידע מחוץ לישראל בעסקת מכירת  

י העברת ידע מחוץ לישראל בעסקת מכירת מניות חברת המו"פ ידע או נכסים מחד, לחישוב סכום הפדיון למקר

באורח שזו מפסיקה להתקיים כחברה ישראלית. הנוסחה לחישוב סכום הפדיון שיש לשלם למדינה בגין העברת הידע 

מישראל במסגרת מכירה של חברת המו"פ והפסקת פעילותה בישראל מחשבת את חלקה של המדינה בתקבול בסכום 

בין סך המענקים שקיבלה חברת המו"פ מרשות החדשנות לבין סך הוצאות המו"פ של חברת המו"פ  השווה ליחס ש

ה הפחתת  תוך  המו"פ,  חברת  של  המכירה  מחיר  )ובכפוף    תמלוגיםכפול  פחת  במנגנון  שימוש  ותוך  שולמו  שכבר 

  לאות האמורות  המרבי שחברות המו"פ ידרשו לשלם במסגרת הנוסחא  הסכום(.  לתנאים נוספים הקבועים בהוראות

לרשות    החדשנות  מרשות  קיבלה"פ  המו  שחברת  המענקים  מסכום  6  פי  על  יעלה שולמו  שכבר  התמלוגים  בניכוי 

העברת ידע ממומן רשות החדשנות לחברה ישראלית אחרת מחייב קבלת אישור מרשות החדשנות כאשר    החדשנות.

החובות והזכויות מכוח ההוראות, לרבות אלו אישור זה יינתן רק בתנאי שמקבל הידע מסכים לקבל על עצמו את  

הנוגעות להעברת ידע ממומן רשות החדשנות וייצור מחוץ לישראל )בשים לב לכך שקיימת חובה לשלם תמלוגים  

לרשות החדשנות מההכנסות הנובעות ממכירת ידע זה(. במסגרת ההוראות נקבע, בין היתר, כי ועדת המחקר של  

שה למתן הרשאה, קרי: מתן זכות שימוש לגורם זר בידע הנובע ממחקר ופיתוח  רשות החדשנות רשאית לאשר בק

אפשרות השימוש בידע המועבר. אישור זה כפוף לתשלום   ממומן ושאינו מפקיע לחלוטין מהחברה הממומנת את

 החדשנות , רשות  2018אוגוסט  חודש  ב  לרשות החדשנות בגין מתן הרשאה זו בהתאם לנוסחאות הקבועות בהוראות.

ידי חברה ישראלית )שהינה חלק מתאגיד רב -עדכנה את ההוראות הנ"ל, ויצרה מנגנון חדש בנוגע למתן רישיון על 

לאומי( שקיבלה מענקים מרשות החדשנות לחברות בקבוצת החברות שלה להשתמש בידע שפותח באמצעות מענקי 

מהכנסות    5%תשלום תמלוגים של  ישיון זה כפוף לקבלת אישור מראש של רשות החדשנות ולררשות החדשנות.  

 אי  ה ממתן הרשאה כאמור. מתן רישיון זה כפוף למגבלות נוספות המפורטות בהוראות.אהחברה הממומנת כתוצ

להחזרה מיידית של המענקים שקיבלו  להוביל לדרישה    עלולעל ידי הרשות    שפורסמו  וההוראות  החדשנות  חוקקיום  

עשו אף  מסוימים  ובמקרים  המטרה,  להטלת  תאגידי  להוביל  עלול  וכן  כספיים  עיצומים  לשלם  עליהם  להטיל  י 

אל מחוץ לישראל של ידע או זכויות קניין רוחני שפותחו במימון    ברהסנקציות פליליות, בין היתר, במקרים של הע

 .וההוראות וררשות החדשנות ללא קבלת אישור מועדת המחקר של רשות החדשנות או בניגוד לתנאי האישמענקי 
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 רים רגולטורים לשיווק מכשור רפואיאישו .14.4

של   המוצרים  והפצת  השיווק  המטרה  פעילות  ובחינה ים  העוסקתאגידי  לתקינה  כפופה  רפואי,  מכשור  בפיתוח 

במדינות ם  מחמירה ולקבלת היתרים רגולטורים שונים מצד הרשויות הרלוונטיות כתנאי מקדמי לשיווק מוצריה

שונות, ולהמשך תוקפם של היתרים כאמור. אי עמידה בדרישות הרגולטוריות השונות עלולה לפגוע באופן מהותי  

 .אלהתאגידים אלה, ו/או ביכולת לשווק ולהפיץ את מוצרי תאגידים בהמשך תהליך הפיתוח של מוצרי 

ם מורכבים משלבים שונים, כאשר בכל  ההליכים הרגולטוריים לקבלת האישורים הנדרשים לשיווק מוצרים רפואיי

משרד הבריאות    :כגון  ,החברה המפתחת לעמוד בתנאים ובקריטריונים של רשויות הבריאות הרלוונטיות  שלב נדרשת

אישור  מחייב מתן  אישור הניתן על ידי רגולטור של מדינה אחת אינו  .  בארה"ב, או האיחוד האירופי  FDA-ה  בישראל,

ארה"ב או מערב  )ידי רגולטור הנחשב מחמיר יותר -ינה אחרת. עם זאת, אישור שיינתן עלידי רגולטור של מד-גם על 

הרגולטוריים  (  אירופה האישורים  קבלת  הליכי  בעולם.  אחרים  במקומות  אישורים  קבלת  על  כלל,  בדרך  יקל, 

ה בכוח אדם  מינוי נציג מקומי והשקעלעיתים  הנדרשים בכל אחת מהמדינות, כרוכים בהוצאות משמעותיות, כולל  

מיומן ומקצועי, ונמשכים על פני תקופה ארוכה יחסית העשויה להגיע לשנים, וזאת בעיקר במדינות בעלות תקינה 

 מחמירה. לעומת זאת, במדינות בעלות תקינה פחות מחמירה, התהליך עשוי להימשך פרק זמן קצר באופן משמעותי.  

 :העוסקות בפיתוח מכשור רפואי תאגידי המטרה  יםפלהלן תובא סקירה תמציתית של חוקים ותקנות להם כפו

14.4.1. CE Certification  הסמכת(CE ) 

רפואיים במדינות חברות באיחוד האירופי מוסדר באמצעות דירקטיבות  השיווק של מכשירים ואביזרים  

  אשר אומצו על ידי האיחוד האירופי. האיחוד האירופי דורש כי כל אביזר ומכשיר רפואי יישא תו הסמכת 

CE  (CE Mark  ,)  ועל לניהול איכות,  של המכשיר בתקני מערכת  על עמידתו  בינלאומי אשר מעיד  סמל 

בטיחות ואפקטיביות קלינית מוכחת. יצרן אשר עמד בדרישות של הדירקטיבה הרלבנטית למכשור רפואי 

מנת להיות רשאי  -היקף ההוכחות שעל היצרן לספק על CE. רשאי לסמן את המוצר שלו בתו הסמכת

הסמכתלס בתו  שלו  המוצר  את  סוגי CE מן  ארבעה  קיימים  המכשיר.  בסיווג  לדרגת ם,  תלוי  בהתאם 

בין  נעשית בהתאם לקריטריונים, אשר כוללים  הסיכון הכרוך בשימוש במכשיר. קביעת דרגת הסיכון 

השאר: משך השימוש הרציף במכשיר, אופן המגע של המכשיר בגוף, האם המכשיר משפיע על ההרכב  

גי או הכימי של נוזלי גוף, האם המכשיר כולל מרכיב תרופתי, ועוד. בסימון מוצרים בעלי דרגת  הביולו

הסמכת  בתו  נמוכה  של    CE  סיכון  בדרישות  העמידה  בדבר  היצרן  של  עצמית  בהצהרה  להסתפק  ניתן 

יותר בתו הסמכת גבוהות  בעלי דרגות סיכון  ניתן  CE הדירקטיבה הרלבנטית. האישור לסמן מוצרים 

גוף אשר הוסמך על ידי אחת מהמדינות החברות באיחוד האירופי לצורך ,  Notified Body  ידי-צרן על לי

ממאי   החל  הרלבנטיים.  ולתקנים  לדירקטיבות  התאמה  בדיקות  לתוקף  ,  2021ביצוע  להיכנס  אמורה 

תקינה חדשה באיחוד האירופי אשר תחליף את הדירקטיבות הקיימות. בעוד שהדירקטיבות חייבו כל 

מדינה ומדינה לאמץ חקיקה פרטנית, ולפיכך לא יושמו באופן אחיד, התקינה אינה צריכה לעבור חקיקה, 

ולפיכך מחייבת באופן אחיד את כל מדינות האיחוד האירופי. התקינה החדשה מוסיפה דרישות חדשות 

השאר ובין  הקיימות,  הדירקטיבות  הס  ,לעומת  דרגת  סיווג  את  מחדש  לבחון  יצרנים  של מחייבת  יכון 

לתקינה החדשה  .  לעבור הסמכה מחדש תחת האיחוד האירופי  Notified Bodies  -המוצריהם, ומחייבת את  

חדשים עקב  CE אולם היא עלולה להביא לעיכובים באישוריעל תאגידי המטרה,    לא צפויה להיות השפעה

 באימוץ התקינה החדשה. בעקבות הקורונה, חל עיכוב  .תקופת המעבר עד שהתקינה תיכנס לתוקף

 לשיווק מכשור רפואי בארה"ב  FDAנהלי קבלת אישור  .14.4.2

הוא רשות אמריקאית פדראלית, שתפקידה להגן על בריאות הציבור האמריקאי באמצעות ייסוד   FDA-ה

בטיחותם   את  שיאפשרו  שונות,  רגולטוריות  דרישות  ובאמצעות  גבוה  מוצרים  סטנדרט  של  ואכיפה 
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מוצרים ביולוגיים,  רי,  תרופות המיועדות לשימוש בני אדם ולשימוש וטרינ:  גון כ,  ויעילותם של מוצרים

יצור המכשירים הרפואיים בהתאם לרגולציה  , יכוללות, בין היתר  FDA-ה ומכשירים רפואיים. דרישות  

נציג אמריקאי  ת,  של מערכת לניהול האיכו קבלת תיק מבוסס מדעית על המכשירים הרפואיים, מינוי 

 .לבחון, אם נדרש, את הליכי הייצור באתר הייצור FDA-הלנציגי  ומתן אפשרות

 סוג האישור הנדרש לפי דרגת סיכון  .14.4.2.1

מסווג מכשירים רפואיים לשלושה סוגים, בהתאם לדרגת הסיכון הכרוך בשימוש    FDA-ה

והבקרות שעל ה לבצע לשם קבלת  תאגידים  בהם. רמת הסיווג קובעת את היקף הבדיקות 

המכשי לשיווק  כללים אישור  מתווספים  כך  הסיכון  דרגת  שעולה  ככל  ככלל,  הרפואי.  ר 

 :ובקרות

מכשירים אשר השימוש בהם אינו יוצר סיכון או יוצר סיכון נמוך לבריאות    -  (Class I' )א  רגהד

ו מצריך  הציבור,  אינו  אלא  לכן  רשמי  אישור  לקבלת  בקשה  אחר   מסתפקהגשת  במילוי 

 (. מברשת שיניים, פלסטרים :למשל) FDA-הוראות ה

)ב  דרגה  'Class II)  -    מדובר אין  אך  הציבור,  לבריאות  סכנה  מהם  נשקפת  אשר  מכשירים 

. דרגה זו מצריכה הגשת בקשה בהליך (מד חום חשמלי או עדשות מגע   :למשל)בסכנת חיים  

Premarket Notification 510(k)  " :להלן(510(K)  שהינו ,)"  ,ובלבד שנמצא  הליך קצר יחסית

 כי המכשיר הרפואי לו מתבקש האישור, שקול בהיבט של שימוש, בטיחות, ויעילות טיפולית 

" )להלן:  קיים  של Predicate Deviceלמוצר  להליך  כפוף  היה  ושלא  הליך אישור,  "( שעבר 

Premarket Approval   " , Predicate Deviceבחלק מהמקרים בהם לא קיים    "(.PMA)להלן: 

 . De Novo-לסווג את המוצר כ FDA-מהניתן לבקש 

)ג  דרגה  'Class III)  -    גבוהה מכשירים שנועדו להציל או להאריך חיים, שיש להם חשיבות 

סביר למחלה או  -במניעת פגיעה בבריאות של בני אדם, שקיים בהם אפשרות לסיכון בלתי

רים מסוגים בקשה לאישור מכשי.  Predicate Device-לפגיעה, או מכשירים שאינם שקולים  

אשר כולל בדיקה מדעית  ,  (K)510-השהינו הליך ארוך יותר מהליך  ,  PMAך  אלה מוגשת בהלי

ארוכה, ניסויים קליניים בהיקף גדול יותר, ומבדק חובה באתר הייצור. במקרה של מכשיר 

היעדר בגלל  ג'  כדרגה  להגיש ,  Predicate Device  שסווג  ניתן  גבוהה,  סיכון  דרגת  עקב  ולא 

ובכך  ,  De Novo  באמצעות הליךב'  לסווג מחדש את המכשיר כמכשיר דרגה    FDA-לה  בקש

 .PMA להימנע מהליך

 : המתוארים לעיל האישורים   סוגיתרשים המתאר את  להלן
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 שלבי בקשת אישור השיווק .14.4.2.2

 (K)510בקשה בהליך  הגשת

 .  "(Me Too)" –תהליך זה אפשרי לכל מוצר שקיים לו מוצר או טכנולוגיה דומה בשוק 

מודיע למגיש כי הבקשה עומדת בדרישות   FDA-, הFDA-ה יום מקבלת הבקשה בידי 15תוך 

קבלת הבקשה  -הסף לקבלתה ומתקדמת ל'בחינה עצמאית', או לחילופין מודיע למגיש על אי

יום. במהלך הבחינה העצמאית,   180והשהייתה. על המגיש לתקן את הליקויים בבקשה תוך  

תוך  )לאחר עריכת הבחינה העצמאית    .(K)510-ה  חינה מקיפה של בקשתהבוחן הראשי עורך ב

מהגשת    60 ה(K)510- היום   )-FDA   ל'בחינה מתקדמת  הבקשה  כי  למגיש  מודיע 

למגיש   שולח  לחלופין  או  על 'האינטראקטיבית',  הבחינה.  השהיית  תוך  נוסף'  מידע  בקשת 

הבחינה האינטראקטיבית,   יום. במהלך  180המגיש לשלוח תשובה לבקשת המידע הנוסף תוך  

תוך  )הבוחן הראשי עשוי לבקש מידע נוסף מהמגיש. לאחר עריכת הבחינה האינטראקטיבית 

 .מוסר מכתב החלטה על הבקשה למגיש FDA-( ה  (K)510-ה יום מהגשת  90

 PMAבקשה בהליך  הגשת

ל , או מוצרים פורצי דרך שאין כדוגמתם בשוק, נדרש היצרן להגClass III-במוצרים מ יש 

FDA  בקשה במסלולPMA  . 

 ניסויים קליניים שמטרתם בדיקת יעילות ובטיחות.  מחייבמסלול זה 

  להודיע אם הבקשה עומדת בדרישות הסף לתיוק  FDA-העל  ,  יום מקבלת הבקשה  45תוך  

יום.   180ואם כן, מהו מועד התיוק. ממועד התיוק, מתחילה 'תקופת הבחינה' אשר נמשכת  

בחינת הבקשה כוללת .  FDA-ה מגיש הבקשה רשאי לבקש פגישה עם  ,  הבחינהבמהלך תקופת  

עשוי לדרוש מידע נוסף.    FDA-ה שלבים: בשלב הראשון מתבצעת 'בחינת עומק', במהלכה    2

הגשת נתונים חדשים, נתונים מעודכנים, ניתוחי תוצאות )ידי המגיש  -כל תיקון לבקשה על

- עשוי להאריך את תקופת הבחינה ב  (דם לכןחדשים, או מידע חשוב שלא נכלל בבקשה קו

עשוי להפנות את הבקשה לפאנל חיצוני   FDA-היום נוספים. בתום שלב בחינת העומק,    180

כל מכשיר שהינו  ככלל,  בחינת הבקשה.  לצורך  פומבית  בישיבה  של מומחים אשר מתכנס 

והן מגיש    FDA-השלב בחינת הפאנל' הן נציגי  'הראשון מסוגו מופנה לבחינת פאנל. במהלך  

ומתקיים שימוע פומבי פתוח שבו גורמים מעוניינים יכולים להציג  ל,  הבקשה מציגים לפאנ 

את השקפותיהם או מידע רלבנטי אחר. לבסוף מתקיימת הצבעה של חברי הפאנל, שלאחריו 

דוח מסכם עם המלצתו. בתהליך קבלת ההחלטה הסופי בדבר הבקשה,   FDA-להפאנל מוסר  

 .המלצת הפאנל, וכן מידע נוסףה, את תעתיק הישיב FDA-הלוקח בחשבון 

 De Novoהגשת בקשה בתהליך 

 למכשור רפואי לגורמים בהאים:   De Novoמאפשר כיום הגשה ישירה במסלול FDA-ה

. במקרה כזה יש להגיש את 510K  –  NSE-ליצרנים שקיבלו תשובה שלילית במסלול ה (א)

 .  NSE-יום מקבלת ה 30הבקשה תוך 
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המכיר בעובדה שהמכשיר שפיתח אינו דומה למכשיר אחר שקיים בשוק,    לכל יצרן (ב)

 . RISK-להעריך את ה  FDA-ומבקש מה

מודיע למגיש כי הבקשה עומדת בדרישות   FDA-, הFDA-ה יום מקבלת הבקשה בידי 15תוך 

קבלת הבקשה  -הסף לקבלתה ומתקדמת ל'בחינה עצמאית', או לחילופין מודיע למגיש על אי

נוסף .  והשהייתה מידע  לבקש  עשוי  הראשי  הבוחן  האינטראקטיבית,  הבחינה  במהלך 

הציב לעצמו כמטרה מתן תשובה    FDA-, המהמגיש. לאחר עריכת הבחינה האינטראקטיבית

- התיק ל  מהגשת מבוצע ע"י הרשות(  -reviewימים שבהם ה – FDA)ימי  וםי 150סופית תוך 

FDA . 

 Sub-Pre פגישת

- על  FDA-ה רשאי מגיש הבקשה לדרוש פגישה עם  ,  FDA-לוק  בטרם הגשת בקשת אישור שיו

לגבי תהליך ההגשה, כולל בחירת  מ ולהגיע להסכמות מבעוד מועד  נת לקבל משוב מוקדם 

ניסויים קליניים ופרה  קליניים, לרבות תכנון הניתוח הסטטיסטי,  -מסלול רגולטורי, תכנון 

על   ועוד.  המ  FDA-הפורמט הבקשה שתוגש,  מקבלת    70בוקש תוך  לספק את המשוב  יום 

 מבניהם. ימים לפני מועד הפגישה, לפי המוקדם  5הבקשה, או עד 

 דרך פורצי למכשירים תכנית

תוכנית    2019-ב לתוקף  תוכנית ,  FDA-ה של    Breakthrough Devices Program  -הנכנסה 

אבחון   או  טיפול  שמספקים  למכשירים  יותר  מהירה  גישה  לאפשר  שמטרתה  וולונטרית 

בהיעדר אפקטיב הפיכה,  ובלתי  קשה  לנכות  שגורמות  מחלות  או  חיים  מסכנות  למחלות  י 

 (, Breakthrough Designation)  אפקטיבי חלופי. במקרה שמכשיר זוכה למעמד פורץ דרך   טיפול

מכשור רפואי שמוענק    .להאיץ את תהליך הבחינה של בקשת אישור השיווק,  בין השאר  ,ניתן

 שנים.  3חי  מייד לאחר אישור המכירה לתקופה של עד לו מעמד זה, מקבל שיפוי ביטו

 ל נוהל קבלת אישור משרד הבריאות לשיווק מכשור רפואי בישרא .14.4.3

לאביזרים התאגיד  של    ופעילות המחלקה  מאת  להיתר  כפופה  רפואי  מכשור  שיווק  בתחום  בישראל 

מוגדר כמכשיר, אביזר, "(  "ר אמ" )להלן:ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות. אביזרים ומכשור רפואי  

חומר כימי, מוצר ביולוגי או טכנולוגי, המשמש בטיפול רפואי, או הנדרש לצורך פעולתו של מכשיר או  

גוף האדם כאמצעי תרופתי. המחלקה לאמ"ר אביזר המשמש ל על  לפעול  ושאינו מיועד בעיקרו  טיפול 

במשרד הבריאות היא הגוף האחראי למתן היתרי יבוא מסוגים שונים לאמ"ר ומעקב אחר שיווק אמ"ר  

 פעילותו של התאגיד בתחום שיווק רפואי בישראל כפופה לאישור אמ"ר.  .בישראל

 ויים קליניים בבני אדםישורים רגולטורים לעריכת ניסא .14.5

תנאי לעריכת ניסויים קליניים בבני אדם בכל המדינות החתומות על הצהרת הלסינקי הינו קבלת אישור   .14.5.1

ביתר   ועמידה  מדינה  באותה  אדם  בבני  רפואיים  ניסויים  ביצוע  לאשר  המוסמכים  מהגורמים  מוקדם 

סויים קליניים נדרש לקבל היתר  העקרונות הקבועים בהצהרת הלסינקי. על מנת לערוך במדינות אלו ני

מוועדת הלסינקי, שהינה ועדה מוסדית עצמאית במוסד בו נערך הניסוי, אשר מבקרת ומאשרת את הניסוי  

הרופא, שהינו החוקר הראשי המבצע את המחקר עבור חברה כשלהי במוסד "(.  ועדת הלסינקי ")להלן:  

במהלכו בוחנת ועדת הלסינקי, בין היתר,  ון,  די  האמור, מגיש את פרוטוקול הניסוי לוועדת הלסינקי. לאחר

לעיתים  )האם עומדים פרוטוקול הניסוי וטופס הסכמה מדעת בכללי האתיקה, זוכה הפרוטוקול לאישור  
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כאמור הוועדה  קובעת  אשר  לשינויים  שינוי (בכפוף  כל  כמתוכנן.  בניסוי  להתחיל  ניתן  מכן  ולאחר   ,

 .ודשת לאישור ועדת הלסינקיבפרוטוקול הניסוי מחייב עדכון והגשה מח

, על מנת לערוך בישראל ניסויים קליניים נדרש לקבל היתר מאת ועדת הלסינקי השותפותמיטב ידיעת  ל .14.5.2

כן לידע את משרד  , ו1980-התשמ"א  (,ניסויים רפואיים בבני אדם)אשר פועלת מכוח תקנות בריאות העם  

 .הבריאות או לקבל ממנו אישורים נדרשים

, על מנת לערוך בארה"ב ניסויים קליניים נדרש לקבל היתר כאמור מאת  השותפותידיעת  כמו כן, למיטב   .14.5.3

נערך בו  במוסד  עצמאית  מוסדית  המכונ  ועדה  "  Institutional Review Boardה  הניסוי  "( IRB)להלן: 

 .הפועלת מכוח החוק הפדרלי

ווק, מותנה בקבלת פטור  השימוש במכשיר רפואי בניסויים קליניים בארה"ב אשר טרם אושר לשיבנוסף,   .14.5.4

"  Investigational Device Exemption, בשם  FDA-המיוחד מאישור שיווק מאת   "(. תנאים  IDE)להלן: 

ל כל מוסד שמשתתף  ש  IRB- הידי  -ועל  FDA-ה ידי  -כוללים אישור של פרוטוקול הניסוי על   IDEלקבלת  

בניסוי, ומחייבים במסגרת הניסוי עצמו לעמוד בתנאים רבים, בהם קבלת הסכמה מדעת מהמשתתפים 

והגשת  המחקר,  ניטור  בלבד,  מחקרי  לשימוש  מיועד  שהמכשיר  המעיד  המכשיר  גבי  על  סימון  בניסוי, 

הערות ובקשות למידע   רוב במספר סבבים שלפי  -עלכרוך    IDE-המסמכים ודוחות נדרשים. תהליך קבלת  

 .FDA-הידי נציגים מטעם -נוסף, לרבות במסגרת פגישות, על

 מוצר בתחום הבריאות הדיגיטלית  לפיתוח רגולטוריים אישורים .14.6

, נדרשים לעבור הליך קבלת רפואיככלל, המוצרים בתחום הבריאות הדיגיטלית, שקשורים באבחון או טיפול במצב 

. ככלל, בתחום הבריאות  59מפרסם את הקריטריונים לאישורים הרלוונטיים   FDA-אישורים רגולטוריים. בארה"ב, ה

הדיגיטלית, לא נעשה שימוש בזכויות רשומות. חברות המפתחות מוצרים בתחום הבריאות הדיגיטלית המספקים 

 שירותי תשתית, לרוב אינם נדרשים לאישורים אלו. 

 טיפוס והוכחת התכנות ראשונית -פיתוח אב .14.6.1

להוכחת התכנות  "( Data)" לנתונים יםבתחום הבריאות הדיגיטלית נדרשרוב התאגידים   ,םבתחילת דרכ

 . הוכחה זו נעשית, לעיתים קרובות, על בסיס נתונים. םראשונית לרעיון הקליני והטכנולוגי שלה

ועדת הלסינקי,   ה שלאישוראת  לקבל    יםנדרש  תאגידיםעל מנת לעשות שימוש בנתוני בריאות בישראל,  

ועדה עליונה במשרד הבריאות. בנוסף, שלב זה דורש התקשרות חוזית    ה של אישור  ,מידע גנומי  ביחסו

 כאמור. תנאים להעברת הנתוניםוקביעת המול ארגון הבריאות 

 ופיילוט ראשוני "( Clinical/Product Validation)" של המוצר תיקוף ולידציה .14.6.2

זה מחקר  התאגידים    יםנדרש  ,בשלב  הפתרון להמשך  שילוב  ייבדק  בו  ראשוני  לפיילוט  ולרוב  ופיתוח, 

בהתאם לסוג המוצר, ייתכן שיידרש  .במציאות  והתאמתו לצורך הקליני  הרלוונטית  במערכת הבריאות

ים מהגוף הרגולטורי הרלוונטי בכל מדינה, תהליך לאישורהבשלב זה ניסוי קליני, ולעיתים אף תחילת  

  .במדינות שונותומקביליו בארה"ב,  FDA-כגון: ה 

 פיילוט מתקדם, הטמעה ומכירה ראשונית של המוצר .14.6.3

 

59        criteria-health-health/digital-devices/digital-https://www.fda.gov/medical  

https://www.fda.gov/medical-devices/digital-health/digital-health-criteria
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למכור   ןא מעונייוו הבבארגון הבריאות   פיילוט מתקדםיבצע    התאגידלאחר הצלחת הפיילוט הראשוני,  

שלב זה  לבצע  התאגיד  לעיתים יידרש  , וזאת בהיקפים רחבים יותר מאשר הפיילוט הראשוני.  את המוצר

בארץ ובשווקי היעד, כהוכחה להתאמת המוצר למספר ארגוני בריאות ולמדינות    במספר מערכות בריאות 

להוכיח חיבור יעיל של המוצר לתהליכי העבודה השוטפים בארגון התאגיד  על    ,במהלך הפיילוט  .שונות

אשר יאפשר את    קיימא-להוכיח בשלב זה מודל עסקי בר  התאגידולצרכיו. כמו כן, על  הבריאות הרלוונטי  

 המוצר.קיימות 

 הפרטיות הגנת דיני .14.6.4

ועיבוד  בארץ ובעולם מטילים דרישות וחובות שונות בקשר לאיסוף    ואבטחת המידע  הגנת הפרטיות  דיני

שימוש אחר, ומטילים דרישות וחובות נוספות ככל שמדובר במידע , גילויו, העברתו וכן כל  מידע אישי

ותאגידי המטרה כפופים    פעילות  לאור  רפואי רגיש. השותפות בתחום הבריאות הדיגיטלית, השותפות 

 לדיני הגנת הפרטיות ואבטחת המידע החלים בישראל ובמדינות אחרות בהן פועלת השותפות.

 הדין בישראל  .14.6.4.1

להלן יחד )התקנות שהותקנו מכוחו וכן הנחיות הרשות , 1981- התשמ"א חוק הגנת הפרטיות

וכן על  המידע    ידרים נרחבים שמטרתם, בין היתר, להגן על נושאקובעים הס"(,  החוק"יכונו  

אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת  על    קרי נתונים,  במאגר מידע  המוחזקמידע אישי  

  . אישיותו, מצבו הבריאותי, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו וכן נתונים על אמונתו

ות מאפשרת מרחב פרשנות שיפוטי רחב לפיו יובהר כי הגישה הישראלית לסוגיות של פרטי

ניתן באמצעים סבירים  ככל ש  כמידע אישילהיחשב    שאינו מזוהה עם אדם מסוים, עשויידע  מ

היחידבאמצעותו  לזהות   עם מידע אחר(.  את  הצלבתו  החוק,    )לדוגמא באמצעות  במסגרת 

 וכן על מנהלי מאגר   מידע  מוטלות חובות שונות על בעלי מאגר מידע, על המחזיקים במאגר

. הסנקציות הקבועות בחוק לאי עמידה בחובות המוטלות בחוק הן סנקציות אזרחיות,  המידע

 מנהליות ופליליות. 

לתוקף    2018בשנת   הפרטיות  נכנסו  הגנת  מידע)תקנות  התשע"ז(אבטחת    הקובעות   2017- , 

הגנת הפרטיות.   הוראות לעניין יישומה של חובת אבטחת המידע במאגרי מידע הכפופים לחוק

מידע לחלק   התקנות קובעות מנגנונים ארגוניים ודרישות מהותיות שמטרתן הפיכת אבטחת

כל ארגון המחזיק מאגרי מידע. של  ניהול  חובות   משגרת  ומחילות  הן מודולריות  התקנות 

ככל   יותר,  משמעותית  בארגון  המידע  עיבוד  שפעילות  ככל  התלויה  וגדלה  הולכת  ברמה 

רגיש יותר, ככל שמאגר המידע כולל מידע אודות מספר רב יותר של נושאי  שמדובר במידע  

בין   מידע וככל שיותר אנשים בארגון הינם בעלי הרשאת גישה למידע המצוי במאגרי המידע.

התקופתי, היתר,   ועדכונם  סיכונים  הגדרת  עם  בקשר  הוראות  של  שורה  קובעות    התקנות 

ה נהלי אבטחת מידע בהתאם לרגישות  וכן מתייחסות להיבטים הפיזיים של  קביעת  מאגר 

 באבטחתו. שמירת המאגר והצורך

 דין זר .14.6.4.2

, לרבות  מידע אישי ו/או רגישמדינות שונות ברחבי העולם אימצו רגולציה המגנה על  יצוין כי  

רפואי לאיסוף  .  מידע  בקשר  שונה  זרה  לחקיקה  כפופים  להיות  עשויים  הפרויקט  תאגידי 

ועיבוד מידע אישי, בין אם כתוצאה מתחולה ישירה של החקיקה על תאגידי הפרויקט ובין 

אם כתוצאה מהתחייבויות חוזיות שתאגידי הפרויקט עשויים לקחת על עצמם, לרבות ביחס 

ק  רפואי,  מידע  על  להגנה  בארה"ב   Health Insurance Portability and  רי  לרגולציה 
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Accountability Act of 1996  (HIPAA) ה אישי,  מידע  על  להגנה  האירופאיות  והתקנות   , -

General Data Protection Regulation (GDPR). 

 הסכמים מהותיים   .15

 למעט ,  הרגילה  העסקים  בדרך   שאינם   מהותיים  הסכמיםלאינה צד    השותפות   דוח תקופתי זה,  למועד  ועד  הקמתה   ממועד

, בין השותף הכללי לשותף המוגבל. לפרטים 2020בספטמבר    29, כפי שתוקן ביום  2020  במאי  24הסכם השותפות שנחתם ביום  

 לתשקיף.   4ראו פרק 

 הליכים משפטיים   .16

 .  משפטיים להליכים צד אינה השותפות ,הדוח למועד

 יעדים ואסטרטגיה עסקית   .17

יחידות ולהשיא ערך לבעלי    תאגידי המטרהלפעול להשגת תשואה מקסימלית על השקעותיה בהם    ויעדיה  שותפותמטרת ה

ההשתתפות. זאת, על ידי השבחה ומכירה של חלק או כל החזקותיה בתאגידי המטרה לצדדים שלישיים, או על ידי הנפקתם 

 ופיתוח חדשים.  לציבור, וזאת במקביל לחיפוש אחר הזדמנויות רכישה או השקעה בפרוייקטי מחקר 

את    תשאף  שותפותה בהלממש  המטרהחזקותיה  ל  תאגידי  שיניב  השותפות,במחיר  הערכת  מיטב  לפי   ים רווח  שותפות, 

 מתאים.   עיתויל תמתין לשם כךו מיטביים,

 אין אסטרטגיה קשיחה לגבי כל תאגידי המטרה, וכל השקעה תידון לגופה.   לשותפות

 אסטרטגיית מימוש השקעות .18

בשים לב לכך שהשותפות אינה בעלת שליטה בחברות המטרה, תפעל השותפות למימוש את השקעתה בכל חברת המטרה 

 באופן הבא:

של .18.1 מניותיה  לרכישת  הצעה  יקבלו  מניותיה  בעלי  או  המטרה  שחברת  את    ככל  להנפיק  בקשה  או  המטרה,  חברת 

מניותיה, יבחן דירקטוריון השותף הכללי את ההצעה וישקול, בין שאר שיקוליו, את מצבה הכספי של השותפות,  

ההשקעה הנדרשת להמשך אחזקתה של השותפות בחברת המטרה, פוטנציאל עליית וירידת השווי של חברת המטרה   

 "(. מימוש ה שיקולייצוע העסקה )להלן: " ויכולת השותפות למנוע או לכפות את ב

היזום על ידי הנהלת או דירקטוריון מוקדם יותר  או במועד  הראשון בחברת מטרה,  ההשקעה    מועדמשמונה שנים   .18.2

אם  המשך החזקת המניות בחברת המטרה לעומת מימושן.    לעדיפות, תבצע השותפות בחינה ביחס  ף הכלליהשות

חברת  ב  החזקות השותפות  לפעול למימוש  שעדיףתגיע למסקנה  , בין השאר לאחר שקילת שיקולי המימוש,  השותפות

ככל האפשר את    שלהערכת השותפות, יגדילוהמטרה, תפעל השותפות לממש את החזקותיה וזאת באופן ובעיתוי  

 לשותפות.   הכלכלי הצפוי ממימוש מעין זה הערך

בחברת המטרה יכול שייעשה באמצעות מכירת אחזקותיה כחלק מהליך יזום כאמור, מימוש השקעתה של השותפות   .18.3

בו כלל או חלק מבעלי המניות בחברת המטרה מוכרים את אחזקתם, באמצעות הנפקת מניות חברת המטרה, או  

באמצעות מכירת אחזקותיה של השותפות בלבד בחברת המטרה, וזאת בשים לב למגבלות ההסכמיות שעלולות לחול 

 מעין אלו על העברת או מכירת אחזקות השותפות בחברת המטרה.  במקרים

במקרה בו קודם לקבלת החלטה בחברת המטרה בדבר בחינת אפשרויות אסטרטגיות למכירת ו/או הנפקת החברה  .18.4

יחליט דירקטוריון השותף הכללי לאחר בחינת שיקולי המימוש כי מימוש האחזקות בחברת המטרה עדיף על המשך  

 השותפות, ככל שהדבר מתאפשר, באחד או יותר מן האופנים הבאים: אחזקתן תפעל 
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 לקיים הליך בחינת אפשרויות אסטרטגיות בדירקטוריון חברת המטרה;    .18.4.1

לגבש את בעלי מניות חברת המטרה לצורך בחינת אפשרות מימוש אחזקותיהם בחברת המטרה באמצעות   .18.4.2

 מכירה או הנפקה של מניות חברת המטרה;

למכירת אחזקתה הישירה בחברת המטרה בהליך ישיר עם או ללא הצטרפותם של בעלי לבחון אפשרויות   .18.4.3

 מניות אחרים.

חברת המטרה )אין המדובר ברשימה  ב  אחזקותיה  למימוש  לפעול  שעדיףלהלן מספר דוגמאות בהן תקבע השותפות   .18.5

 סגורה(: 

 ת להצעה לרכישתה.חברת המטרה בתמיכת רוב בעלי מניותיה מעוניינת להנפיק את מניותיה או להענו .18.5.1

חברת המטרה הצליחה לקבל אישור לשיווק מוצר הפיתוח המרכזי שלה בארה"ב והיא נדרשת להשקעות  .18.5.2

 מהותיות בהמשך פעילות השיווק והמכירות אשר אינן על דעת השותפות. 

המשך ההשקעה או האחזקה בחברת המטרה צפוי, להערכת השותפות, להראות כדאיות כלכלית נמוכה  .18.5.3

אחת או יותר מן הסיבות הבאות: תקופה ארוכה למימוש, השקעה גבוהה נדרשת, סיכון גבוה שאינו  בשל  

 .כדאי ביחס לתמורה הצפויה, חוסר וודאות רגולטורית וכדומה 

והשותפות סבורה שחברת   חברת המטרההמטרה אינם מעוניינים במימוש   בחברתבעלי המניות האחרים   .18.5.4

 . ראוי למימושהמטרה הגיעה לשווי 

הרשות   .18.5.5 דרישת  בשל  השתנתה  המטרה  חברת  לבצע  צפויה  או  מבצעת  אותו  הפיווטלי  הניסוי  מתכונת 

 הרגולטורית ומבנה הניסוי החדש אינו מצדיק לדעת השותפות את המשך ההשקעה 

ה, להמשיך ת לממש את השקעאו עדיף    הם ניתן  בבמקרים שגם    השותפות שומרת לעצמה את האפשרות .18.5.6

 הערך הכלכלי אם להערכתה, חברת המטרה טרם מימשה את מלוא  בין השאר  ולהחזיק בחברת המטרה,  

יתכן כי    ,יובהר  ו/או שמתכונת המימוש הצפויה לדעת הדירקטוריון אינה לטובתה של השותפות.  שלה

יכול את  המגבילים  סעיפים  להם  צד  שהשותפות  ההשקעה  את  שבהסכמי  לממש  השותפות  של  תה 

 השקעותיה בחברת המטרה, לרבות זכות סירוב ראשון, חיוב הצטרפות למכירה וסעיפים אחרים.

    גורמי סיכון  .19

 העשויה   תקופה  בתוך  ההשקעה   כספי  מלוא  אבדן  של  ממשי  בסיכון  כרוכה  השותפות  של  הערך  בניירות  ההשקעה .19.1

 . יחסית קצרה להיות

 גורמי   כי   ,יצוין.  השותפות  של  פעילותה  את  זה  ובכלל  קרנות הון הסיכון  תעשיית  את  מאפיינים  להלן  המפורטים  הסיכון  גורמי

  מעריך  הכללי  השותף   אשר  סיכון  גורמי  והם  קרנות הון הסיכון   בתעשיית,  ובעולם  בישראל,  עבר  ניסיון   על  מבוססים  אלו  סיכון

   :אליהם חשופה להיות עשויה או חשופה שהשותפות

 כלכליים  מקרו סיכון גורמי .19.2

   COVID 19 -נגיף הקורונה  .19.2.1

להערכת  המטרה.  תאגידי  ופעילות  הקורונה  נגיף  התפשטות  השפעת  את  ובוחנת  עוקבת  השותפות 

השותפות, התפשטות נגיף הקורונה עלולה להביא לפגיעה כלכלית , אשר עדיין לא ניתן להעריך את היקפה  

ותו של נגיף הקורונה עלולה להיות השפעה שלילית על בפעילות  . להתפשטבטווח הארוך  בעולם ובישראל
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גורמי  של  ולהתממשותם  להביא  עשויה  הנגיף  התפשטות  כן,  כמו  השותפות.  על  ובכך  המטרה  תאגידי 

תאגידי  יכולת  על  להשפיע  עלול  הנגיף  התפשטות  המשך  השותפות.  של  לפעילותה  הרלוונטיים  הסיכון 

פות לממש את אחזקותיה בתאגידי המטרה. להתפשטות הנגיף עלולה  המטרה לגייס הון ועל יכולת השות

על האפשרות להתחיל או להמשיך  על האפשרות לקיים עסקאות אסטרטגיות,  להיות השפעה שלילית 

פיילוטים ו/או ניסויים, לעיכוב בקבלת אישורים רגולטוריים, עיכוב בקבלת מימון מגורמים ממשלתיים 

 די המטרה.ועל הביקוש למוצרים של תאגי 

בתנודתיות עזה והאפקט המתמשך קשה    שווקי ההון בעולם, כמו גם בישראל, הגיבו בקיצוניות למשבר

  בישראל   המניות  מדדי  של  מהירה  לקריסה  2020  במרץ  הובילה  ולםבע הקורונה  נגיף התפשטותולחיזוי  

 .המשבר פרוץ לפני לרמתם קרובים המניות ממדי, השפל מנקודתכעבור כמעט שנה , ואולם, ובעולם

לנגיף עשויות להיות גם השפעות חיוביות על חלק מתאגידי המטרה בשל צמיחת אפשרויות של תחומים 

 רפואיים שיאפשרו איבחון וקבלת טיפול מרחוק, אשר תוביל לרגולציה מקלה. -טכנולוגים 

 בעולם או  בארץ בטחוני /פוליטי  /הכלכלי במצב שינויים .19.2.2

גבו  המטרה  תאגידיההשקעה ב הה ומושפעת גם מהמצב הכלכלי והפוליטי/בטחוני כרוכה ברמת סיכון 

שינויים במצב הפוליטי/בטחוני בארץ מרחיקים לם.  בארץ ומהמצב הכלכלי של חברות הטכנולוגיה בעו

בכלל,  משבר עולמי  מסוג זה.  לעיתים מישראל משקיעים זרים, המהווים גורם חשוב בהשקעות בחברות  

בישראל יתקשו למכור את    תאגידי המטרהל לגרום לכך שעלובפרט,  בחברות הטכנולוגיה  ומשבר עולמי  

 .לתמיכה כספית נוספת יזדקקומוצריהן, שעיקרם מיועד לשווקים בעולם, ו

מדינת ישראל. בעת משבר  עשויים לקבל תמיכה מאת רשות החדשנות ב  תאגידי ההזנקחלק מכמו כן,  

בישראל של    ,כלכלי  קיצוץ בתקציבים  לחול  בפעילות  רשות החדשנותעלול  לפגוע  דבר שעשוי    תאגידי , 

 המטרה. 

שינויים במצב הפוליטי בעולם עלולים להשפיע בצורה שלילית על  חברות המיכשור הרפואי הגדולות.  

להן  היות שחברות אלו מהוות רוכשות פוטנציאליות לתאגידי המטרה, פגיעה ברווחיהן, המחיר המנייה ש

 עלול להשפיע על ביצוע עיסקאות בינן לבין תאגידי המטרה.  

 לעיל.  8.3ף לפרטים נוספים בדבר רשות החדשנות, ראו סעי

 סיכונים פיננסיים  .19.2.3

השותפות ותאגידי המטרה חשופים לשינויים בשיעורי הריבית והאינפלציה, ולתנודות במחיר ניירות ערך 

 לעומת הש"ח(.  סחירים ושערי חליפין )במיוחד שער הדולר 

  קצר   לזמן  ביניים-האפשרויות להשקעת  מבחר  התשקיף,   פרסום  למועד  נכון,  הכללי  השותף   ידיעת  למיטב

ביניים  -השקעות  על  שהתשואה  תכןיוי,  רב  אינו   הכסף  ערך  על  לשמירה  המספיקה  תשואה  קיימת  ושבהם

   .שלילית  אף ואולי מועטה  אתה כאמור

הדולר ארה"ב משפיע ובשער  והשקלית במשק  הדולרית  הריבית  על תשואת הכספים   ותתנודות בשער 

ים. כמו כן, השותפות המושקעים בפיקדונות ואגרות חוב דולריים ובפיקדונות שקלי  שותפותהפנויים של ה

חשופה להיות  הטכנולוגיה  עשויה  מניות  בשוק  ערך  ניירות  במחירי  , בארה"ב  NASDAQ-ה   ,לתנודות 

יכול להיות מושפע   ם, אשר שווייתאגידי המטרהב  שותפותהשקעות הלובשוקי המניות בעולם בכלל בקשר  

   .משווי חברה נסחרת דומה

https://www.globes.co.il/news/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94.tag
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 שינויים כאמור עלולים להשפיע לרעה על דוחותיה הכספיים של השותפות ותוצאות פעילותה. 

 ההשפעה של רפורמות מס אמריקאיות חדשות  .19.2.4

לתוקף    2017בדצמבר   "נכנס  האמריקאי  "Tax Cuts and Jobs Actהחוק  )להלן:  המס  ו רפורמ"  ת 

"( אשר כולל הפחתות משמעותיות בשיעורי מס החברות. כתוצאה מכך, תאגידי המטרה האמריקאיות

עלולים להיפגע משמעותית אם משקיעים פוטנציאלים או רוכשים פוטנציאלים מארה"ב יעדיפו להשקיע  

או לרכוש חברות תושבות ארה"ב נוכח הטבות המס הנובעות מרפורמות המס האמריקאיות, ובכך חברות  

אטרקטיביות.    ישראליות, פחות  רכישה  או  השקעה  הזדמנויות  להיות  יהפכו  המטרה,  תאגידי  דוגמת 

באופן   להיפגע  עלולים  השותפות  ושל  המטרה  תאגידי  של  פעילותם  ותוצאות  עסקיהם  מכך,  כתוצאה 

 משמעותי. 

 מענקים והטבות מגורמים ממשלתיים  .19.2.5

בעתיד ליהנות  עשויים  או  נהנים  מטרה  מ  תאגידי  גורמים  כגוןמתקציבי  החדשנות   :משלתיים,  רשות 

 תאגידים המעניקה מענקים לפעילות מחקר ופיתוח. מענקים והטבות אלה מגבילים את פעילותן של ה

)כגון  יםהמקבל המגבלות   :אותם  הפרת  זרים(.  לגורמים  ידע  ובמכירת  לישראל  מחוץ  בייצור  מגבלות 

סנקציות שונות,   התאגידים המפרים  , לפי כתבי האישור והחוקים הרלוונטיים, עלולה להטיל עלכאמור

הממשלתיים  הגורמים  של  בתקציבים  שינויים  כן,  כמו  פליליות.  וסנקציות  כספיות  סנקציות  ביניהן, 

לקבל בעתיד   יםעשוי  שתאגידי המטרה  האמורים, באופן שימנע או יצמצם את המענקים ו/או ההטבות

שקעות גורמים זרים מושפעות, בין היתר,  . בנוסף, ה םותוצאותיה  םעלולים להשפיע מהותית על פעילות

ידי גורמים רגולטוריים בישראל, ובכלל זה בתחום המיסוי. במקרה בו  -מהמשך עידוד השקעות חוץ על 

תאגידי יופסק ו/או יוגבל עידוד השקעות החוץ כאמור, עלול הדבר לפגוע בהשקעות של גורמים זרים ב

 השותפות. וצאותיה העסקיות של , ובהתאם לפגוע בתוצאותיהן העסקיות ובתהמטרה

 מגבלות על מימוש החזקות  .19.2.6

המטרה  לחלק   של   יםקיימתאגידי  המימוש  אפשרות  את  להגביל  העלולות  וחוזיות  חוקיות  מגבלות 

, בין היתר, מתן זכות סירוב ראשונה ו/או זכות  יכולת לכלול. מגבלות אלו  שותפות ידי ה-ההחזקות בהן על

לרבות    ם תאגידי מטרה, ו/או זכות וטו לחלק מבעלי מניות באותbring alongהצטרפות לרכישה ו/או זכות  

כמו כן, עשויות לחול מגבלות רגולטוריות, כגון: דיני תחרות וכללי חסימה על   בהתייחס להעברת מניות.

 פי דיני ניירות ערך.

 אירועי סייבר לאבטחת מידע  .19.2.7

וכן   ,ה של מערכות מידע ומחשוב שונותלנזק או קריס  יםלהיות נתונ  ותאגידי המטרה עשויים  השותפות

ונות פריצה וחדירה של גורמים זרים למערכות כאמור או אירועי 'סייבר' אחרים, בהם גניבת מידע ילניס

 השותפות ו/או תאגידי המטרה.של הכספיות ו/או כסף, אשר בכוחם להביא לפגיעה בפעילות ובתוצאות 

 ענפיים  סיכון גורמי .19.3

 עתידי לחלק מתאגידי המטרהקשיים בהשגת מימון  .19.3.1

בעלויות נושאים  הפיתוח  בשלבי  הנמצאים  מטרה  פיתוח    תאגידי  המחקר,  פעילויות  של  משמעותיות 

ושיווק, וזאת לצד הכנסות מוגבלת, אם בכלל. הצלחתם של תאגידים אלה עשויה להיות תלויה בגיוס הון 

להשיג מימ יתקשו  העלויות כאמור. אם תאגידים אלה  למימון  או   מבעלי ון  נוסף  הנוכחיים  מניותיהם 

ממקורות חיצוניים, הדבר עלול לסכן את המשך פעילותם השותפות, ולהשפיע לרעה באופן מהותי על  
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מכך   וכתוצאה  שלהם,  הפיננסיים  הביצועים  ועל  המטרה  תאגידי  של  פעילותם   מצבה   על  גםתוצאות 

 . השותפות  של פעילותה ותוצאות הפיננסי

 המטרה  אגידיתשל  םהשגת מטרותיה אי .19.3.2

השקעה בתאגידי מטרה הינה השקעה בסיכון גבוה בשל האפשרות שתאגיד המטרה כלל לא יוכל להשיג  

מטרותיו.   המטרהשל    םהצלחתאת  של    םבה  תשקיע  השותפותש  תאגידי  הניהול  ברמת  אותם תלויה 

לוגית של  , במצב השווקים הבינלאומיים, באיכות הטכנוהםהמועסק ב  וח האדם, באיכות כתאגידי מטרה

מפתח אותם  המוגמרים  המטרה  יםהמוצרים  בה,  תאגידי  ייתקל   ובשינויים  לא  המוצר  שפיתוח  בכך 

ניתן להערכה, נוספות שהיקפן לא  ועיכובים הכרוכים בעלויות  להחדיר מוצרים   ם וכן ביכולת  בקשיים 

  ן.חדשים לשוק בתזמון ובמחיר נכו

וקי ההון הבינלאומיים וביכולתה לממש השקעות שביצעה בעבר  ותלויה בש  שותפותהצלחת ה כמו כן,  

של   ציבורית  להנפקה  להביא  על השקיע  םבה  תאגידי מטרהו/או  לפרטים אודות מגבלות אפשריות  ה. 

 לעיל.   8.4.4מימוש תאגידי המטרה, ראו סעיף 

 קניין רוחני  .19.3.3

נים או שפטנטים שיירשמו על  השו   םלרשום פטנטים על פיתוחיה  וצליחי  המטרה  תאגידיאין כל וודאות ש

י  שמם שלישיים.  ילא  צדדים  ידי  על  יכולת  כמותבעו  אי  על    המטרה  תאגידישל    םכן,  ולהגן  לשמור 

שסודותיה  םסודותיה לכך  לגרום  עלול  שימוש   םהמסחריים  שיעשה  שלישי  צד  לידי  יגיעו  המסחריים 

לפתח טכנולוגיה זהה או דומה  כל וודאות שצד שלישי לא יצליח    ן, איבנוסף.  םבמידע זה ויתחרה בה

תחום הקניין הרוחני  . כמו כן,  ייפגעו  המטרה  תאגידישל מוצרי    יםהיחסי  יתרונותיהםבאופן עצמאי, כך ש

בתעשיית המכשור הרפואי מאופיין בתביעות משפטיות רבות. לעתים קרובות הקביעה כי מוצר מסוים  

תאגידי המטרה משפטיות ועובדתיות מורכבות.  פטנט אינה וודאית, ומערבת סוגיות    (או אינו מפר)מפר  

להוצאות נכבדות, ם  לתביעות קניין רוחני אשר עשויות לגרום להים  בפיתוח מכשור רפואי חשופים  העוסק

איסור למכור  ם  לצריכת זמן רב, להקדשת תשומת לב ניהולית ולתשלום נזקים ואף עשויות להטיל עליה

,  ם הפיננסי ותוצאות פעילות   םלהשפיע לרעה באופן מהותי על מצב. כל האמור לעיל עלול  םאת מוצריה

 השותפות.וכתוצאה מכך גם על מצבה הפיננסי ותוצאות פעילותה של 

, יעלה בידי צדדים שלישיים לפתח  תאגידי המטרהייתכן שלאחר השלמת הפיתוח ורישום פטנט על מוצרי  

קיפה של זכויותיהן המוגנות בפטנט. במקרה  מוצרים חלופיים בהם יוכנס שינוי טכנולוגי אשר יאפשר ע

תוך שהם אינם   תאגידי המטרהכזה יתכן ויעלה בידי צדדים שלישיים לפתח מוצרים מתחרים למוצרי  

  תאגידי המטרה מפרים את הזכויות המוגנות בפטנט, דבר אשר עשוי להגביר את התחרות במוצריהן של  

 .ולהקטין את הרווח הצפוי שלהן

השל שלאחר  של  ייתכן  מוצרים  ייצור  לשם  יפעלו  שלישיים  צדדים  פטנט,  ורישום  פיתוח  תאגידי מת 

יצור מוצרי  המטרה המוגנות בפטנטים. לאור זאת,  זכויותיהן  , תוך  של תאגידי המטרה  הםתוך הפרת 

הפרת זכויותיהן המוגנות בפטנט, עשוי להסב להן נזק ולהביא לירידה במחירי מוצריהן, כך שהדבר יקטין  

 . הן הצפויים את רווחי

 בענף  תחרות .19.3.4

 השקעות   ביצוע  לשם  העומדים  בכספים  והגידול  מטרה  תאגידיב  בהשקעה  העוסקים  הגורמים  ריבוי  עקב

 תאגידים ב  השקעות  וביצוע  יםמתאימ  מטרה  תאגידי  באיתור  בקשיים  להיתקל  שותפותה  עלולה,  כאמור

מטרה תמשיך   תאגידיב בהשקעה העוסקים הגורמים בין התחרות שמגמת  במקרה מתאים  בקצב כאמור
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 שותפות תשקיע ה  םהמטרה בה  תאגידייוגבל, והסיכון ב  שותפותכי קצב השקעות ה  ,ים סיכוןילגדול. ק

 יגדל. 

 כפיפות לרגולציה  .19.3.5

שונה.    רגולציהתאגידי המטרה עוסקים בתחומים שונים ומגוונים ועל כן יכול שלכל תאגיד מטרה תחול  

שינוי הרגולציה יכול הפועלות בענף.    תאגידי המטרההשפעה מיידית על    עלולה להיותלכל שינוי ברגולציה  

להשפיע על סיווג המוצר שתאגיד המטרה מפתח ו/או על משך הזמן לקבלת האישורים המתאימים בכדי  

 לשווקו. 

 המטרה תאגידי פועלים בהםם בתחומיוודאות -איו  סיכון  מרכיבי .19.3.6

ל בהם  החדירה  המטרה    יםפועלתחומים  ואיתאגידי  סיכון  במרכיבי  ודורשת  -כרוכה  גבוהים  וודאות 

וודאות   כל  אין  ניכרים.  ומשאבים  זמן  המטרה  השקעת  מוצריהשתאגידי  בפיתוח  בייצור  םיצליחו   ,

. פעילות המחקר והפיתוח ם, או בהשגת האישורים הרגולטוריים הדרושים לצורך שיווק מוצריהםמוצריה

בפיתוח מכשור רפואי, אורכת שנים רבות ודורשת כוח אדם  ים  העוסקה  אל, ובייחוד  תאגידי המטרהשל  

של   מוצר  לפיתוח  פרויקט  כל  המטרה  איכותי.  ידע תאגידי  ומצריך  והנדסית,  מדעית  במורכבות  כרוך 

או עסקי עלול להוביל לעיכוב , רפואי, מדעי  טכנולוגי נרחב לצורך פיתוח המוצר. היעדר של ידע טכנולוגי

תחרה עשוי לפתח מוצר בעל עליונות , מיתוח המוצר. כן קיים סיכון כי לאחר השלמת הפיתוחאו כישלון בפ

אין כל וודאות  כמו כן, קיים סיכון של כישלון בניסויים קליניים.  טכנולוגית ובכך לזכות ביתרון תחרותי.  

ייצור ושיווקתאגידי המטרה  כי   ייצור בהיקף  לרבות בניית כושר  ,  יצליחו לעבור משלבי פיתוח לשלבי 

מסחרי והקמת מערכי שיווק ומכירות. היכולת לחדור לשווקים במקרים בהם לא קיים מוצר מתחרה 

הפוטנציאליים בדבר אפשרויות השימוש ם  ליידע את לקוחותיהתאגידי המטרה  של  ם  תלויה אף ביכולת

עלולים להשפיע לרעה   במוצר ויתרונותיו. עיכובים, קשיים או כישלונות בפיתוח, ייצור, או שיווק המוצר

לגייס את המימון הנדרש ם  , ועל יכולתתאגידי המטרהשל  ם  ותוצאות פעילות  םבאופן מהותי על עסקיה

 התאגיד.של  ו ותוצאות פעילותו , וכתוצאה מכך גם על עסקיםלפעילות

 תלות בכוח אדם מקצועי ומיומן  .19.3.7

של   המטרה  הצלחתן  אתאגידי  של  שירותיהם  בהמשך  היתר,  בין  הפיתוח,  תלויה,  בתחומי  מפתח  נשי 

ישנן תאגידי מטרה שבהן ישנו תלות ביזם ו/או אנשים שהגו את הרעיון הייצור, ההנהלה והפיתוח העסקי.  

כאמור, הדבר עלול   אנשיםלשמר  תאגידי המטרה  . אם לא יהא ביכולתן של  ו/או מובילים את המיזם

 . לגרום לעיכוב בפיתוח וייצור מוצריהן

 ות מימון פעילות השותפ .19.3.8

פעם לפעם,  , מ בשל מאפייני הפעילות וההשקעה של השותפות, הצלחתה תלויה בין היתר ביכולתה לגייס

הפורטפוליו על מנת למצות את   בתאגידיבין השאר לצורך המשך ההשקעה  ,ידרשימימון נוסף. מימון זה 

בהן ההשקעה  גיוס ים  חדש  בתאגידיםלהשקעה  ,  פוטנציאל  השותפות.  של  השוטפת  הפעילות  ולמימון 

מקורות מימון אלו תלוי גם בגורמים שאינם בשליטת השותפות כגון מצב שוק ההון בארץ ובעולם ובשל  

 כך אין כל וודאות כי השותפות תצליח לגייס מקורות מימון נוספים מספקים ככל שיידרשו. 

 שותפות ל ייחודיים ןסיכוגורמי  .19.4

 Reimbursement –י כיסוי ביטוח רפוא  .19.4.1
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דורשת    נרחבת   בצורה  לשוק  החדירה,  דיגיטליות  בטכנולוגיות  והן  רפואי  במכשור  הן,  הרפואי  בתחום

שלתהליך הרפואי יהיה כיסוי ביטוחי ע"י  מבטח כלשהו, חברת ביטוח ציבורית, פרטית או קופת חולים.  

תומכים,   וכספיים  קליניים  נתונים  דורשת  ביטוחיים  כיסויים  עם  קבלת  צמודה  ועבודה  לובינג  מאמץ 

 רופאים מובילי דעה. התהליך עלול לקחת זמן רב ועלויות גבוהות. 

אי הצלחה להשיג שיפוי ביטוחי, עלולה לפגוע במודל העסקי של תאגיד המטרה, בקצב הצמיחה ויכולת 

 החדירה לשוק.  

 אשר (  לשותפות מיוחדים  וסיכונים ענפיים סיכונים,  מקרו  סיכוני)  טיבם  פי-על  הסיכון  גורמי  פירוט להלן

,  גדולה   השפעה)   המוגבלת  השותפות  עסקי  על  השפעתם  מידת  פי- על  הכללי  השותף  להערכות  בהתאם  דורגו

  (:וקטנה בינונית

 תלות בשותף הכללי  .19.4.2

 השותפות   של  ניהולה  על  המלאה  השליטה,  המוגבל  לשותף  הכללי  השותף  שבין  השותפות  להסכם  בהתאם

 או   השותפות  בניהול  שהיא  צורה  בשום  ישתתף  לא  המוגבל  השותף.  הכללי  השותף  בידי  תהיה  ועסקיה

  את   תחייבנה  לא  המוגבל  השותף  פעולות.  כלשהי  משפטית  פעולה  השותפות  בשם  יעשה  ולא  עסקיה

 . השותפות

   מוגבל  השותף  המעמדו של  .19.4.3

  עסקיה  או  השותפות  בניהול  שהיא  צורה  בשום  פוישתת  לא  יםהמוגבל  פיםהשות  כי  ,קובע  השותפות  הסכם

אותו    עלול  , זו  הוראה  יפר  כלשהו  מוגבל  ושותף  היה.  כלשהי  משפטית  פעולה  השותפות  בשם   ויעש  ולא

 . השותפויות לפקודת  )ג(63 בסעיף כקבוע, כללי שותף היה כאילו לחוב מוגבל שותף

 אחריות מחזיקי היחידות לחובות השותפות   .19.4.4

)ב( לפקודת השותפויות קובע, כי שותף מוגבל אינו רשאי, במשך קיומה של השותפות, למשוך או  63סעיף  

לקבל, במישרין או בעקיפין, שום חלק מהשקעתו בשותפות, ואם עשה כן, יהא חב בחיוביה של השותפות 

פק באשר לשאלה האם חלוקת רווחים על ידי השותפות ים סר. קיכדי הסכומים שמשך או קיבל כאמו

בשותפות, האסורה מכוח סעיף   םשל השקעת  יהם, מהווה משיכה או קבלה על ידלשותפים המוגבלים

עד גובה   יםהמוגבל   פיםשל השות  ם)ב( הנ"ל, והאם תוצאתה היחידה של פעולה זו הינה הרחבת אחריות63

 .אמור אסורההסכום שמשך או קיבל כאמור, או שפעולה כ

 מס  היבטי .19.4.5

סוגיות המס הקשורות לפעילות השותפות ולבעלי היחידות טרם נדונו בפסיקת בתי המשפט בישראל, ואין 

כל אפשרות לצפות או לקבוע כיצד יפסקו בתי המשפט אם וכאשר תובאנה הסוגיות המשפטיות האמורות  

לגבי חלק מהסוגיות המשפטיות, אין אפשרות לצ כן,  פות מה תהיה עמדתה של רשות להכרעתם. כמו 

 המסים.

(,  לעילהואיל ועל פעילות השותפות ועל מחזיקי היחידות חל משטר מס ייחודי, לאור תחולת הצו )כמתואר  

לשינויים שיגרמו בעקבות תיקון הדין, פסיקה או שינוי בעמדת רשות המיסים, כאמור לעיל, יכולות להיות 

 ערך של השותפות. השלכות מהותיות על המשקיעים בניירות ה
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  על  הסיכון גורם  של  ההשפעה  מידת  
 בכללותה   הקבוצה  פעילות

  השפעה 
 גדולה 

  השפעה 
 בינונית 

  השפעה 
 קטנה

 מקרו כלכליים

   COVID 19 x -נגיף הקורונה 
הכלכלי/פוליטי/בטחוני   במצב  שינויים 

  x  בארץ או בעולם

 x   סיכונים פיננסיים 
אמריקאיות  ההשפעה של רפורמות מס  

  x  חדשות 

 x   מענקים והטבות מגורמים ממשלתיים
 x   מגבלות על מימוש החזקות 

  x  אירועי סייבר לאבטחת מידע 

 ענפיים 

לחלק   עתידי  מימון  בהשגת  קשיים 
  x  מתאגידי המטרה 

תאגידי   של  מטרותיהם  השגת  אי 
   x המטרה 

  x  קניין רוחני  
  x  תחרות בענף 

   x כפיפות לרגולציה 
ואי סיכון  בתחומים  -מרכיבי  וודאות 

 x  בהם פועלים תאגידי המטרה 
  

   x תלות בכוח אדם מקצועי ומיומן 
   x מימון פעילות השותפות 

 מיוחדים לקבוצה 

  Reimbursement  x –כיסוי ביטוח רפואי 
   x תלות בשותף הכללי 

   x מעמדו של השותף המוגבל 
לחובות   היחידות  מחזיקי  אחריות 

  השותפות 
x  

  x  היבטי מס 
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)כהגדרת מונח זה  המשמשת כחברת השותף הכללי    חברה  "(,הכללי   השותףאלמדה חברת ניהול בע"מ )להלן: "דירקטוריון  
מתכבד בזאת  "(,  השותפותשותפות מוגבלת )להלן: "  'רסונצאלמדה    של(,  1975- תשל"ההחדש[,  פקודת השותפויות ]נוסח  ב

 ממועד   החל, הסוקר את עיקרי פעילות השותפות  2020בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום    להגיש את דו"ח הדירקטוריון
של שלושה  לתקופה  ", בהתאמה(, וכן,  הדוח  מועד"-", והדוח  תקופת", "הדוח)להלן: "  2020בדצמבר    31  יוםל  ועד  הקמתה

בהתאם  "הרביעי  הרבעון ")להלן:    2020בדצמבר    31ביום  שנסתיימה  חודשים   ערך(,  ניירות  תקופתיים )  לתקנות  דוחות 
"  1970- תש"לה  ,(םומיידיי הדוחות)להלן:  תשקיף    ("תקנות  הקורא  שבידי  הנחה  לציבור  ההנפקה  הומתוך  של ראשונה 

   ."(התשקיף להלן:"( ) 2020-01-106155אסמכתא )מס'  2020בספטמבר  30הנושא תאריך השותפות 

בין היתר תיאור של מצב עסקי השותפות, נתונים אודות תוצאות פעילותה ואופן השפעתם של    ,דוח הדירקטוריון מכיל, 
הדוחות "להלן:  )  2020  בדצמבר  31של השותפות ליום    המבוקריםאירועים בתקופת הדוח על הנתונים שבדוחות הכספיים  

 . ("הכספיים

 .  IFRS -ים  דוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך ועל פי תקני הדיווח הכספי הבינלאומה

 ד לתקנות הדוחות.5נכון למועד דוח זה, השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרתו בתקנה 

 עסקי התאגיד של השותפות, ראו חלק א' לדוח זה, לעיל. דבר לעדכונים ב

 

 העסקית וסביבתה השותפות .1

 כללי .1.1

  - תשל"ה השותפות מוגבלת לפי פקודת השותפויות ]נוסח חדש[,  כ  2020  במאי  27ביום    נרשמה  השותפות
מחקר ופיתוח, כהגדרת מונח זה  . נכון למועד הדוח, פועלת השותפות כשותפות מוגבלת ציבורית ב1975

באמצעות השקעות והחזקות ,  1984-בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגיות בתעשייה, התשמ"ד
בע  ופיתוח,  מחקר  הדיגיטלית,  בפרוייקטי  הבריאות  בתחומי  מוחזקים,  תאגידים  באמצעות  או  צמה 

 . BioConvergence-וההמכשור הרפואי, 

 ולאחריה הדוח בתקופת מהותיים אירועים .1.2

 . לדוחות הכספיים 17לפרטים בדבר אירועים לאחר תאריך המאזן, ראו ביאור

 

  (Covid-19) הקורונה נגיףבדבר השפעת  עדכון .2

להערכת   המטרה.  תאגידי  ופעילות  הקורונה  נגיף  התפשטות  השפעת  את  ובוחנת  עוקבת  השותפות 
עריך את היקפה השותפות, התפשטות נגיף הקורונה עלולה להביא לפגיעה כלכלית , אשר עדיין לא ניתן לה

. להתפשטותו של נגיף הקורונה עלולה להיות השפעה שלילית על בפעילות בטווח הארוך  בעולם ובישראל
גורמי  של  ולהתממשותם  להביא  עשויה  הנגיף  התפשטות  כן,  כמו  השותפות.  על  ובכך  המטרה  תאגידי 

להשפיע עלול  הנגיף  של השותפות. המשך התפשטות  לפעילותה  יכולת תאגידי    הסיכון הרלוונטיים  על 
המטרה לגייס הון ועל יכולת השותפות לממש את אחזקותיה בתאגידי המטרה. להתפשטות הנגיף עלולה  
על האפשרות להתחיל או להמשיך  על האפשרות לקיים עסקאות אסטרטגיות,  להיות השפעה שלילית 

מון מגורמים ממשלתיים פיילוטים ו/או ניסויים, לעיכוב בקבלת אישורים רגולטוריים, עיכוב בקבלת מי
 ועל הביקוש למוצרים של תאגידי המטרה.

בתנודתיות עזה והאפקט המתמשך קשה    שווקי ההון בעולם, כמו גם בישראל, הגיבו בקיצוניות למשבר
  בישראל  המניות  מדדי  של  מהירה  לקריסה  2020  במרץ  הובילה  בעולם הקורונה  נגיף התפשטותולחיזוי  
מדדי המניות בישראל ובעולם קרובים למצבם טרם ,  השפל  מנקודתכעבור כמעט שנה  ,  ואולם,  ובעולם

 המשבר. 

לנגיף עשויות להיות גם השפעות חיוביות על חלק מתאגידי המטרה בשל צמיחת אפשרויות של תחומים 
 רפואיים שיאפשרו איבחון וקבלת טיפול מרחוק, אשר תוביל לרגולציה מקלה. -טכנולוגים 

 

https://www.globes.co.il/news/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94.tag
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  כספי מצב .3

מורה כוללת של תהשלימה השותפות הנפקה לציבור של יחידות השתתפות ואופציות ב  2020קטובר  לאו  4ביום  
אלפי דולר כנגד   3,000אלפי דולר במזומן וסך של    16,236אלפי דולר )נטו לאחר הוצאות הנפקה( מתוכם    19,236

  6,500שווי הוגן בסך  לשותפות סך כולל של השקעה בחברות מטרה הנמדדות ב  העברת מניות בחברת ביופרוטקט.
 אלפי דולר. 

 

  להלן תמצית נתוני הדוחות על המצב הכספי:

 מיליון דולר.  19.1-עמד על כ מתוך מאזן השותפות, סך הנכסים 2020בדצמבר  31נכון ליום 

האמור   הנכסים  של  סך  הכספיים  בדוחות  המשוקפות  מטרה  בתאגידי  והשקעות  מזומנים  היתר,  בין  כולל, 
 . בשווי הוגן השותפות 

 .  1דולר מיליון  20.187-, סך הגיוסים בניכוי חלוקות עמד על כ2020בדצמבר  31נכון ליום 

 

 השותפות פעילות תוצאות .4

 : 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  השותפות של הפעילות תוצאות פירוט תמצית להלן

 2020 4רבעון  

 )אלפי דולר( 

 2020שנת 

 )אלפי דולר( 

 327 327 וכלליות  הנהלה הוצאות 

 38 38 דמי ניהול

 90 90 הכנסות מימון 

 275 275 )הפסד( לתקופה רווח 

אלפי דולר  בפירוט    327בתקופת הדוח רשמה השותפות הוצאות הנהלה וכלליות הקשורות לניהול עסקיה בהיקף של   
 הבא:

 170  שכר עבודה, משכורות ונלוות

 69  שירותים מקצועיים  

 27  ביטוחים ואגרות 

 16  תשלום מבוסס מניות 

 44  אחרות   

  327 
 

אלפי דולר לשותף הכללי על פי הסכם השותפות בשיעור רבעוני של    38רשמה השותפות דמי ניהול בסך    ,בנוסף
 מליון דולר.  19.1מסך הנכסים בסך  0.2%

אלפי דולר הכנסות שערוך יתרות    88  –אלפי דולר הכנסות ריבית ו    2אלפי דולר,    90לשותפות הכנסות מימון בסך  
 . שיקליות

 
בין אם בדרך של הנפקה לציבור,  (הסכום המצטבר בש"ח נומינלית, של כל גיוסי ההון שבצעה השותפות    -"  סך גיוסים בניכוי חלוקות"  1

קרי: התמורה ברוטו שקבלה השותפות בפועל בגין הנפקות של יחידות השתתפות, כתבי אופציה  ( )הנפקה פרטית או בכל דרך אחרת 
וכן התמורה  (  שו עד מועד בדיקת תנאי הסף לתשלום דמי יוזמהלרבות מחיר המימוש ששולם בגינן, ככל שמומ )  ליחידות השתתפות

בניכוי סך החלוקות בש"ח נומינלית שבוצעו    (ברוטו בגין אגרות חוב המירות שהומרו ליחידות השתתפות למניות במועד הבדיקה כאמור
 . מתייחס הדוח הקובע למחזיקים ביחידות השתתפות, והכל בתקופה שמאז הקמת השותפות ועד לתום הרבעון הקלנדרי אליו 
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 נזילות .5

אלפי    11,300אלפי דולר. מתוכם    12,561עומדת יתרת המזומן של השותפות על סך של    2020בדצמבר    31ליום   
יתרת הפקדונות מיועדת בעיקרה  .  עו״ש  אלפי דולר ביתרות    1,261דולר בפיקדונות דולריים לזמן קצר וסך שך  

נוספות, יתרות העו״ש של השותפות מיועדות למימון פעילותה השוטפת  ו  קיימות  לביצוע השקעות בחברות מטרה
 :להלן תמצית דוח על תזרימי המזומןהחודשים הבאים. 12ל 

 
שהסתיימה  תקופה  

  2020בדצמבר    31ביום  
 )אלפי דולר( 

 

נטו  מזומנים 
לפעילות  ששימשו  

 שוטפת 

(275 )  

בחברות   השקעה 
 מטרה 

(6,500 )  

יחידות   הנפקת 
ואופציות   השתתפות 
מהוצאות   נטו 

 הנפקה 

19,236  

מזומנים  יתרת 
 לתחילת תקופה 

0  

ביתרת   עליה 
 מזומנים

12,561  

יתרת מזומנים לסוף  
 תקופה 

12,561  

 

  אלפי דולר(ב) 2020 בדצמבר 31ליום על  המבוקרים  נתונים עיקריים מהדוחות הכספייםלהלן 

 
שהסתיימה   שנה 

  2020בדצמבר    31ביום  
 )אלפי דולר( 

 

  12,561 מזומנים

 אלפי דולר השותף המוגבל הראשון   18מזה  47 חייבים ויתרות חובה 

 ביטוח נושאי משרה וביטוח הנפקות 33 מראש  הוצאות 

בחברות   השקעות 
 מטרה 

6,500  

  19,141 הנכסים סך

  –   קשורים  צדדים
 השותף הכללי

 2020 4בגין דמי ניהול לרבעון  30

וזכאים  ספקים 
 אחרים זכאים

134  

  18,977 השותפות  הון

  19,141 והון  זכאים סה״כ

 מימון מקורות .6

 אלפי דולר )נטו בניכוי הוצאות הנפקה(.    19,236השותפות ממנת את פעילותה באמצעות כספי הנפקה לציבור בסך  
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 ממשל תאגידי  בטיהי .7

 מדיניות השותפות בנושא מתן תרומות  .7.1

ו/או התחייב   םלא קבע מדיניות בנושא תרומות, ולא תרדירקטוריון השותף הכללי  ,  זהדוח  נכון למועד  
 ת.  לתרום תרומו

 ופיננסית חשבונאית מיומנות בעלי דירקטורים .7.2

חשבונאית  מיומנות  בעלי  דירקטורים  של  המזערי  המספר  הכללי  השותף  דירקטוריון  החלטת  פי  על 
 ופיננסית אשר יכהנו בדירקטוריון השותף הכללי יעמוד על אחד. 

כי בהתחשב בפעילותה של השות  יתר הדירקטורים  השותף הכללי סבור  בניסיונם העסקי של  וכן  פות, 
הכללי, המספר הנ"ל מאפשר לדירקטוריון השותף הכללי לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם   בשותף

בכל באופי    לדין  וכן  ואישורם,  הכספיים  הדוחות  לעריכת  השותפות,  של  הכספי  מצבה  לבחינת  הנוגע 
 החשבונאית הרלוונטיות לפעילות השותפות.החשבונאיות וסוגיות הבקרה  הסוגיות

מר ארי  דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית,    4, דירקטוריון השותף הכללי מונה  למועד דוח זה
. לפרטים בדבר השכלתם וניסיונם הרלוונטי של  ברונשטיין, מר צחי סולטן, גב רינה שפיר וגב עפרה ימין

 ד' לדוח תקופתי זה.לפרק  26 ראו תקנהאלו הדירקטורים 

מספר הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית לא פחת מהמספר המזערי  זה,  דוח  נכון למועד  
 .כאמור

 תלויים בלתי דירקטורים .7.3

דירק של  המזערי  המספר  הכללי  השותף  דירקטוריון  החלטת  פי  יכהנו על  אשר  תלויים  בלתי  טורים 
 בדירקטוריון השותף הכללי יעמוד על אחד. 

. לפרטים בדבר  מר גלעד גליקמכהן בדירקטוריון השותף הכללי דירקטור בלתי תלוי אחד,    ,זה  דוח  למועד
 .לפרק ד' לדוח התקופתי 26הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בדירקטוריון השותף הכללי ראו תקנה 

 .כאמורח זה, מספר הדירקטורים הבלתי תלויים לא פחת מהמספר המזערי נכון למועד דו

 מבקר הפנים בתאגיד .7.4

 להלן פרטים בדבר המבקר הפנימי:

  המבקר  פרטי
 הפנימי

שפירא   מר לתפקיד   דניאל    2020באוקטובר    15  יוםב  השותפות   של   הפנימי  מבקר ה  מונה 
"(. המבקר הפנימי )לרבות הגורם החיצוני שמטעמו הוא פועל( אינו מחזיק  הפנימי  המבקר )"

גוף קשור אליה. למבקר הפנימי, לרבות הגורם החיצוני    השותפותבניירות ערך של   או של 
עם   אחרים  מהותיים  קשרים  או  מהותיים  עסקיים  קשרים  היו  לא  פועל,  הוא  שמטעמו 

  , לרבות הגורם החיצוני שמטעמו הוא פועל  ,או עם גוף קשור אליה. המבקר הפנימי  השותפות 
אינו ממלא תפקיד בחברה פרט לתפקידו כמבקר פנימי. המבקר עומד בתנאים הקבועים בס'  

לחוק    8)ב( לחוק החברות ובהוראות סעיף  146)א( לחוק הביקורת הפנימית, בדרישות סעיף  3
 . הביקורת הפנימית

  מינוי דרך
 הפנימי  המבקר

, מונה מר דניאל שפירא, רו"ח, כמבקר הפנים של השותפות לאחר  2020באוקטובר    15ביום  
אישור הדירקטוריון. הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הוא יו"ר הדירקטוריון. מינויו של  

בדצמבר    1ף הכללי ביום  תאושרר על ידי המלצת ועדת הביקורת של השומר דניאל שפירא  
2020.  

החובות,  
ויות  הסמכ

והתפקידים  
המוטלים על  

 הפנימי  המבקר

וועדת הביקורת, באשר    השותף הכללי , דיווח להנהלת  בחברהניהול מערך הביקורת הפנימית  
ן לבדוק כל דבר במסגרת הנושאים  לממצאי הביקורת שעלו במסגרת בדיקותיו. סמכויותיו ה

למבקר  יש עבודתו.  בתוכנית  לרשומות  תהיה  וגדרו  מוגבלת  בלתי  ונכסיה.    השותפות גישה 
הביקורת   והנהלת  יקבעו  נושאי  המבקר  המלצת  פי  הכלליעל  ועדת  ו ובהחלטת    השותף 

 הביקורת. 

  הממונה 
  על הארגוני
 הפנימי  המבקר

   .השותף הכללי ית ל"מנכהינה הממונה הארגוני על המבקר הפנימי 

של   העבודה  תכנית העבודה  סיכונים   כוללת2021לשנת  י  הפנימ   המבקר תכנית  ביום    סקר    9שביצועו החל 
 .2021לפברואר 
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ביקורת של  
תאגידים 
 מוחזקים

 ביקורת של תאגידים מוחזקים.   תכלול  לאתכנית העבודה 

 היקף ההעסקה של מבקר הפנים טרם נקבע.  היקף העסקה 

הביקורת    עריכת
תקנים   -

 מקצועיים

פי   יערוך המבקר   ועל  הפנימית  הביקורת  חוק  להוראות  בהתאם  ביקורתו  התקנים    את 
  רסמות באמצעות "המועצה המקצועית" של לשכת המבקרים המקצועיים וההנחיות המתפ 

 הפנימיים בישראל. 

בשים    המקצועיים וזאת, המבקר הפנימי עומד בדרישות שנקבעו בתקנים  ת הדירקטוריוןלדע
,  והאופן בו הוא עורך  השותפותלב למקצועיותו של המבקר, כישוריו, ניסיונו, היכרותו עם  

 מגיש ומציג את ממצאי הביקורת הנערכים על ידו.  

לפעילותו.   למידע  גישה הרלוונטיים  ומסמכים  לחומרים  הפנימי  המבקר  גישת  הוגבלה  דירקטוריון  לא 
לאפשר למבקר הפנימי גישה לכל נכס ו/או    השותף הכלליהלת  את הנ השותף הכללי הנחה  

 מסמך. 

דין וחשבון  
 המבקר הפנימי

הביקורת   ממצאי  ממצאי    יסוכמוכל  את  המבקר  מפרט  בו  בכתב,  וחשבון  דין  באמצעות 
על  שנמצאו  ליקויים  הגורמים  -הביקורת,  ותגובות  הליקויים  לתיקון  המלצות  ידו, 

על  אשר תאושר  המבוקרים. מעקב אחר תיקון הליקויים מבוצע בהתאם לתוכנית העבודה  
ר ועדת  "ליו בכתב ש וגנים יהפנימי בנושא סקר הערכת סיכו המבקר  דוח ידי ועדת הביקורת.  

   .השותף הכללי ולהנהלת הביקורת ועדת  הביקורת, לחברי

הערכת  
הדירקטוריון  

את פעילות  
 המבקר הפנימי

טובה הפנימי  המבקר  פעילות  הדירקטוריון  חברי  פעילות  להערכת  ורציפות  אופי  היקף,   ,
שים את  בכדי להג  םויש בה  המבקר הפנימי ותכנית עבודתו הינם סבירים בנסיבות העניין

 .בשותפותמטרות הביקורת הפנימית 

באמצעות תשלום שכר טרחה בהתאם לתקציב השעות שנקבע    יהיה הפנימי  תגמול המבקר   תגמול 
  עמו, בכפוף לתעריף שעתי מוסכם.

 

 מבקרה חשבוןה רואה .7.5

להלן הוצאות שכר   .(EY Globalקוסט פורר גבאי את קסירר )רואי החשבון המבקרים של הקבוצה הינם 
 : ביחס לשותפות 2020ת בשנ ההטרח

  שירותים , ביקורת שירותי  
 כ "סה ואחרים מס שירותי    לביקורת  הקשורים

 אלפי ש"ח  שעות  אלפי ש"ח  שעות  אלפי ש"ח  שעות  
  שנת
2020 

בתוספת   142 270
 מע״מ 

בתוספת   35 104
 מע״מ 

בתוספת   177 374
 מע״מ 

 

  לרואה החשבון המבקר   השותף הכללישכר הטרחה של רואה החשבון המבקר נקבע במו"מ בין הנהלת  
היקף עבודתו  בחינת הראשונה לציבור, לאחר  טרם ההנפקה 2020ואושר על ידי השותף הכללי עבור שנת 

  .של רואה החשבון המבקר ושכרו

 

 

 "ל מנכ, יניב אירית  ר"ד  הדירקטוריון"ר יו, ברונשטיין ארי

 2021בפברואר  16



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מוגבלת   שותפות ונצ'רס    אלמדה 
 

   כספיים   דוחות 
 

 2020,  דצמבר ב   31  ליום 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

 שותפות מוגבלתאלמדה ונצ'רס 
 

   2020 ,דצמברב 31ליום דוחות כספיים 
 
 

 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 
  
  

 3 רואה החשבון המבקר  דוח
  

 4 הכספי על המצב דוח 
  

 5  רווח או הפסד ורווח כולל אחרעל דוח 

  
 6 על השינויים בזכויות השותפים  דוח

  
 7 דוח על תזרימי המזומנים 

  
 8-30  באורים לדוחות הכספיים

 
 
 
 

- -  - -  -  - -  -  - -  - -  -  - 
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 אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלתשל  לשותפיםדוח רואה החשבון המבקר 
 

 
 
 

  31ום ( לי השותפות -)להלן  'רס שותפות מוגבלתונצ אלמדה שלהמצורף המצב הכספי  עלהדוח ביקרנו את 
השינויים בזכויות השותפים והדוח על  על חהדואו הפסד ורווח כולל אחר,  רווחהדוח על  את, 2020בדצמבר, 

דוחות כספיים אלה   . 2020בדצמבר,  31והסתיימה ביום  2020, במאי 27תזרימי המזומנים לתקופה שהחלה ביום 
על דוחות   דעה . אחריותנו היא לחוות  לתהדירקטוריון וההנהלה של השותף הכללי בשותפות המוגבהינם באחריות  

 כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
 
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון  
. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה  1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. 
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל 

וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.   הנהלת השותפותהאומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 
 לחוות דעתנו. בסיס נאות תמספקאנו סבורים שביקורתנו 

 
 

הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של  תנולדע
השינויים בזכויות השותפים ואת השינויים  את, את תוצאות פעולותיה, 2020בדצמבר,  31 יוםל שותפותה

בהתאם  ,2020בדצמבר,  31ום והסתיימה בי 2020במאי,  27בתזרימי המזומנים שלה לתקופה שהחלה ביום 

 .2010-( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע(IFRSלתקני דיווח כספי בינלאומיים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל

 רואי חשבון   1202, בפברואר 16

 

 קסירר קוסט פורר גבאי את  

   א'  144מנחם בגין ' רח

   6492102אביב -תל

 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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   על המצב הכספי דוח  

 
בדצמבר,  31ליום    

2020    

 ארה"ב אלפי דולר  ביאור 

    
    נכסים שוטפים

 12,561  4 מזומנים ושווי מזומנים 
 47  5 חייבים ויתרות חובה  

    
   12,608 

    
    שוטפיםלא נכסים 

 33   הוצאות מראש
 6,500  6 מוחזקות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בחברות השקעות

    
   6,533 
    
   19,141 

    
    שוטפות התחייבויות

 1   ספקים ונותני שירותים 
 163  8 זכאים ויתרות זכות 

   164 
    

 18,977  10,11 זכויות השותפים 
    
   19,141 

 
 
 .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים םיבאורה
 
 
 
 

 2021 ,בפברואר  16

תאריך אישור הדוחות  
 הכספיים

 ארי ברונשטיין   
בשותף  יו"ר הדירקטוריון 

 הכללי
 

 ד"ר אירית יניב 
ודירקטורית  תכללי תמנהל

 הכללי בשותף

 ירון חרמ"ש  
 כספים"ל סמנכ
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 ורווח כולל אחר או הפסד  על רווח    דוח 

 
 

 
 
 

 

 .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים םיבאורה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

שהחלה  לתקופה   
במאי,   27יום ב

)יום   2020
ההקמה(  
יום  והסתיימה ב

  2020בדצמבר,  31
  ארה"ב אלפי דולר  באור 
     

  327  14 וכלליות  הנהלה  הוצאות
  38   דמי ניהול  

  90  15 מימוןהכנסות 
     

  275   לתקופה כולל הפסד
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 ים בזכויות השותפ על השינויים    דוח 

 
 
 

 
   השותף הכללי   השותפים המוגבלים

 

השקעות  
בהון  

  השותפות 

השקעות  
בכתבי 
  אופציה 

קרן הון  
תשלום 
מבוסס 
יחידות 

  השתתפות 

יתרת 
  הפסד

השקעות  
בהון  

  השותפות 

יתרת 
  הפסד

הכל -סך
 הון 

 אלפי דולר ארה"ב 

              
, במאי 27 יתרה ליום 

 *(  -  -  *(  -  -  -  -  *(  - )יום ההקמה(  2020
 

             
הנפקת יחידות  

השתתפות לשותפים  
 13,951  *(  -  -  -  -  -  13,951 מוגבלים

 5,285  -  -  -  -  5,285  - הנפקת כתבי אופציה 
פקיעת כתבי אופציה  

 -  -  -  -  -  ( 49)  49 3סידרה 
תשלום מבוסס יחידות  

 16  -  -  -  16  -  - השתתפות 
 ( 275)    *(  -  -  ( 275)  -  -  - הפסד כולל לתקופה

 
             

בדצמבר,   31יתרה ליום  
2020   14,000  5,236  16  (275 )  -  )*  -  )*  18,977 

 
 

 ארה"ב. דולראלפי   1  -מייצג סכום הנמוך מ*(  
 

 

.המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים םיבאורה
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 תזרימי המזומנים על  דוח  

 
 
 

 
 

  

  27  מיום לתקופה
)יום   2020, במאי

  ועד(  ההקמה
  30 ליום

 2020, בספטמבר
 ארה"ב דולראלפי  

  
  השותפות של  פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 

  
 ( 275) הפסד לתקופה 

  
  : השותפותהתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 

  
  התאמות לסעיפי רווח או הפסד:

 16 יחידות השתתפות תשלום מבוסס עלות 
 16 

  והתחייבויות: שינויים בסעיפי רכוש 
  

 ( 33) בהוצאות מראש ז"א עלייה 
 ( 47) בחייבים ויתרות חובה  עלייה
 1 ונותני שירותים בספקים   עלייה
 163 ויתרות זכות  בזכאים   עלייה

 84 
  
  

 ( 175) השותפות של  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 
      

  :השותפותהשקעה של  פעילות ל ששימשו  תזרימי מזומנים
  

 ( 6,500) מוחזקות  השקעה בחברות
  

 ( 6,500) השותפות השקעה של פעילות ששימשו למזומנים נטו 
  

  : השותפותשל   פעילות מימוןמ שנבעו  תזרימי מזומנים
  

 19,236 )בניכוי הוצאות הנפקה(  , נטואופציותכתבי הנפקת יחידות השתתפות ו
  

 19,236 השותפות של  פעילות מימוןשנבעו ממזומנים נטו 
  
  

 12,561 במזומנים ושווי מזומנים  עליה
  

 - התקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
  

 12,561 התקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 
 
 
 

 
 .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים םיאוריבה
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 כללי - : 1אור ב
 
  2020 במאי 27הינה שותפות מוגבלת אשר נרשמה אצל רשם השותפויות ביום  אלמדה ונצ'רס .א

,  "מבע חברת ניהול אלמדה ביןשנחתם הסכם השותפות המוגבלת,  מכח)להלן: "השותפות"( 
, כשותף מוגבל "מבע נאמנויות אלמדה"השותף הכללי"(, לבין להלן: השותף הכללי, מצד אחד )

, "הסכם השותפות המוגבלת"  -כן" והשותף המוגבל הראשון"השותף המוגבל" או "להלן:  מצד שני )
 (. בהתאמה

 
מנחם ף של השותפות נעשה על ידי השותף הכללי. כתובת משרדה הרשום רחוב טהשו הניהול .ב

 תל אביב., 45, מגדל המשולש במרכז עזריאלי, קומה 141בגין 
 

 הקורונה  משבר השלכות .ג
 

פוקד את העולם אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות שמקורו בהתפשטות   2020מאז תחילת שנת  
( )"התפרצות נגיף הקורונה"(. התפרצות נגיף הקורונה גרמה לזעזועים  COVID-19נגיף הקורונה )

פיננסיים הגלובליים, אשר הגיבו בירידות שערים ובתנודתיות רבה, והעולם הכלכלי בשווקים ה
נכנס לתקופה של חוסר וודאות. ממשלת ישראל, בדומה לממשלות אחרות בעולם, נקטה בצעדים  
שונים למניעת התפרצות הנגיף, לרבות מניעת תנועה בתקופות מסוימות, הגבלות על פתיחת 

 ידיהם ומגבלות נוספות.  עסקים ומספרי עובדים על  
 

פעילות תאגידי והחיסונים על  השותפות עוקבת ובוחנת את השפעת התפשטות נגיף הקורונה
פעילות  ב המטרה. להערכת השותפות, התפשטות נגיף הקורונה עלולה להביא לפגיעה כלכלית

להתממשותם של   . כמו כן, התפשטות הנגיף עשויה להביאתאגידי המטרה ובכך על השותפות
להשפיע על   הסיכון הרלוונטיים לפעילותה של השותפות. המשך התפשטות הנגיף עלול גורמי

השותפות לממש את אחזקותיה בתאגידי המטרה.  יכולת תאגידי המטרה לגייס הון ועל יכולת
להיות השפעה שלילית על האפשרות לקיים עסקאות אסטרטגיות, על   להתפשטות הנגיף עלולה

או להמשיך פיילוטים ו/או ניסויים, לעיכוב בקבלת אישורים רגולטוריים,  ת להתחילהאפשרו
, עיכוב במכירות מכשור רפואי בשל חוסר יכולת להיפגש  מימון מגורמים ממשלתיים עיכוב בקבלת

   .ועל הביקוש למוצרים של תאגידי המטרה ולהדגים
על חלק מתאגידי המטרה   חיובית השפיע בצורה ל ה עשוי כמו כן, ההתפשטות של נגיף הקורונה 

רפואיים שיאפשרו אבחון וקבלת  -אפשרויות של תחומים טכנולוגיםה  בשל צמיחתשל השותפות 
 .רגולציה מקלהקבלת שיפוי לשירותים אלו, ו טיפול מרחוק,

משבר אשר עלול להוביל למיתון עולמי. במצב דברים ה  את התמשכותבשלב זה, לא ניתן להעריך  
ות החשיפה לסיכוני אשראי וסיכונים פיננסיים תלויים בהתפתחות האירוע  זה, היקף ומשמע

 והשפעתו על הסביבה העסקית בארץ ובעולם.
 

  השותפות כגון המשך התפשטות הנגיף,  השותפותהיות שמדובר באירוע אשר אינו בשליטת 
ל  ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר השינויים בשווקים בארץ ובעולם ובוחנת את ההשלכות ע

 תוצאותיה העסקיות בטווח הבינוני והארוך. 
בחנה את השלכות האמור לעיל והגיעה למסקנה כי בשל   השותפותלמועד הדוחות הכספיים, 

בעתיד הנראה תחייבויותיה ב לעמודאופי פעילותה ועקב הפעולות שנקטה יש ביכולתה להמשיך 
 לעין.

 

ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  5השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה  .ד
 )להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"(.  1970- ומיידים(, התש"ל

 
. לניירות ערך בתל אביב "שותפות מו"פ" כהגדרת מונח זה בתקנון הבורסה הינה השותפות .ה

וח, כהגדרת מונח זה בחוק המו"פ, באמצעות השקעות  תעסוק במחקר ופית בהתאם, השותפות
והחזקות בפרוייקטי מו"פ, בעצמה או באמצעות תאגידים מוחזקים, בתחומי הבריאות הדיגיטלי, 

 . BioConvergence - המכשור הרפואי וה
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 )המשך(  כללי - : 1אור ב

 
ישות השקעה בהתאם להוראות תקן דיווח כספי  לאור אופי פעילות השותפות, השותפות מהווה  .ו

קרן הון סיכון בהתאם להוראות , וכן  "(IFRS10)להלן: "דוחות כספיים מאוחדים   בדבר  10בינלאומי  
"( ותמדוד את IAS 28בדבר השקעות בחברות כלולות )להלן: " 28תקן חשבונאות בינלאומי 

ד בהתאם להוראות תקן דיווח כספי  השקעותיה בחברות כלולות בשווי הוגן דרך רווח או הפס
 ב' להלן.2ראה בנוסף באור "(. IFRS 9בדבר מכשירים פיננסיים )להלן: " 9בינלאומי 

 
עיסוקה הבלעדי   ותחום, 2020, במאי 20הינו חברה אשר התאגדה בישראל ביום  הכלליהשותף  .ז

 הוא ניהול השותפות.  
 

, לפיו הציעה  לציבור ראשונה להצעה תשקיף השותפותפרסמה  2020, בספטמבר 29ביום  .ח
כהגדרת מונחים אחידה  לאבדרך של הצעה  אופציותכתבי ו השתתפות  יחידותלציבור   השותפות 

 . 2007-אלה בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, תשס"ז
במסגרת ההנפקה   מהציבור. דולראלפי  20,187סך של  השותפות גייסה 2020, באוקטובר 4ביום 

  19,237. התמורה בגין ההנפקה נטו הינה דולראלפי  950התהוו לשותפות הוצאות הנפקה בסך 
 דולר.אלפי 

 
 הגדרות  .ט

 

 בע"מ.חברת ניהול אלמדה  - השותף הכללי 
   

 אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת. - השותפות המוגבלת

   
 .ההשתתפות  יחידות מחזיקי  וכל  הראשון המוגבל השותף - שותף מוגבל

   
 "מ.בע נאמנויות אלמדה -   ראשוןהמוגבל ה שותףה
   

יחידות השתתפות רשומות על שם, ללא ערך נקוב, המקנות  - יחידות השתתפות 
 .כשותף מוגבל בשותפות זכויות 

   
 . 1975-כהגדרת המונח בפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, תשל"ה  - המפקח

   
-כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע - עניין ובעל שליטהבעלי 

2010 . 
   

בדבר צדדים  24תקן חשבונאות בינלאומי מספר כהגדרתם ב - צדדים קשורים 
 . קשורים

 
  



 אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת                                                                                           
 

 באורים לדוח הכספי 

- 10  - 

 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2אור ב
 

 הכספיים הדוחות הצגת בסיס    .א
 

"( כמו כן, הדוחות  IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן "הדוחות הכספיים ערוכים  
 . 2010  –התש"ע    )דוחות כספיים שנתיים(הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך  

 

הדוחות הכספיים של השותפות ערוכים על בסיס העלות, למעט נכסים והתחייבויות פיננסיים 
 הפסד. המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או

 

 בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות. השותפות 
 
 קרן הון סיכון  ב.
 

  כי , שלהן בנות ישויות  של דוחות מאחדותכי ישויות השקעה אינן  קובע , IFRS 10-ל 31 סעיף
 .IFRS 9 להוראות בהתאם הפסד  או רווח דרך הוגן  בשווי בהן  ההשקעה את למדוד אם

 

IFRS 10 ישות   בהגדרת לעמוד מנת על לעמוד שותפות נדרשת בהם פרמטרים גם מגדיר"
 ".  השקעה

 

  מהווה  השותפות, IFRS-ב השקעה  ישות הגדרת על ובהסתמך, השותפות פעילות  אופי לאור
ותמדוד את השקעותיה בחברות כלולות בשווי הוגן דרך רווח     28IAS-ל  בהתאם  סיכון   הון  קרן

 . 9IFRS -או הפסד בהתאם ל
 
 השקעה   ישות ג.
 

 לצורך הגדרתה כישות השקעה:  IFRS 10-השותפות עומדת בתנאים שנקבעו ב 
 

 אלו  ים, על מנת לספק למשקיעיותר או אחד ממשקיע כספים להשיג צפויה השותפות .1
 . השקעות  ניהול שירותי

  עבור   ורק  אך  כספים  להשקיע  היא  העסקית  מטרתה  כי  בה  למשקיעים  מתחייבת  השותפות .2
 . הונית  ערך מעליית תשואות

 השקעות  ארבעלמועד הדוח בצעה השותפות  - השקעות במספר משקיעה  השותפות  .3
צפויה להתקשר בהשקעות נוספות )ראה באור ( וכן  6)ראה באור    בחברות מוחזקות/מטרה

17 ) 
 הביצועים של השקעותיה על בסיס שווי הוגן.  את תמדוד השותפות  .4

 
 מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ  ד. 
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

 .דולר ארה״במטבע הפעילות ומטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו 
 

 ( חוץשאינו דולר )מטבע ות במטבע עסקאות, נכסים והתחייבוי  .2
 

עסקאות הנקובות במטבע חוץ יירשמו עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין  
במועד העסקה. לאחר הכרה ראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע  
חוץ יתורגמו למטבע הפעילות לפי שער החליפין ביום המאזן, כאשר הפרשי השער בגינם 

דוח רווח או הפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ יזקפו ל
המוצגים לפי עלות יתורגמו לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא 
כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן יתורגמו למטבע הפעילות בהתאם 

הפרשי השער בגינם ייזקפו לרווח או לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן, ו
 הפסד.

 
 פריטים כספיים צמודי מדד .3

 
נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן 

 בישראל מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי ההסכם.
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 )המשך(  החשבונאית המדיניות  עיקרי   - : 2אור ב

 
 שווי מזומנים  ה.

 
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן  
קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד 

קנס, ויהוו חלק  ההשקעה או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מידית ללא 
 מניהול המזומנים של השותפות.

 
 מכשירים פיננסיים .ו
 

 פיננסיים נכסים .1
 

נכסים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה  
שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד 

השותפות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 
חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים  מודדת בתקופות עוקבות מכשירי

 : המצטברים הבאים
הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את  -

 תזרימי המזומנים החוזיים מהם.
זכאית, במועדים מסוימים, לקבל  השותפותעל פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי,  -   

תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן. המדידה  
 העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי הוגן.

 
  בשווי  מוחזקות בחברות ההשקעות את למדוד בחרה השותפות,  28IAS-ל 18 סעיף פי על

 . 9IFRS-ל בהתאם הפסד  או רווח דרך הוגן
 
 פיננסיות התחייבויות .2
 

 מופחתת בעלות הנמדדות פיננסיות התחייבויות .א
 

במועד ההכרה לראשונה, השותפות תמדוד את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי הוגן 
בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית. לאחר 
ההכרה הראשונית, השותפות תמדוד את כל התחייבויות הפיננסיות, למעט התחייבויות  
פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לפי העלות המופחתת תוך שימוש  

 בשיטת הריבית האפקטיבית. 
 

 הפסד  או  רווח דרך הוגן   בשווי הנמדדות פיננסיות התחייבויות .ב
 

לראשונה, השותפות תמדוד התחייבויות הפיננסיות שאינן נמדדות בעלות במועד ההכרה  
 מופחתת בשווי הוגן כאשר עלויות עסקה תזקפנה לרווח או הפסד.

 
 לאחר ההכרה הראשונית, שינויים בשווי ההוגן יזקפו לרווח או הפסד.

 
 פיננסיים נכסים גריעת .2

 
 גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:  השותפות 

 
 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או )א(
מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות   השותפות )ב(

החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים 
אך ניתן לומר כי   השותפותוההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי 

 העבירה את השליטה על הנכס, או
מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים    השותפות  )ג(

מהנכס הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה  
 במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב מהותי. 
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 )המשך(  בונאיתהחש המדיניות  עיקרי   - : 2אור ב
 

 )המשך(  מכשירים פיננסיים ו.
 

 פיננסיות התחייבויות גריעת .3
 

דהיינו, כאשר  –השותפות גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר, היא תסולק 
 שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת. המחויבות

 
תשלום במזומן,  התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי 

 בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות.
 

 הנפקת ניירות ערך בחבילה .4
 

בהנפקה של ניירות ערך בחבילה, מוקצית התמורה שהתקבלה )לפני הוצאות הנפקה(  
ים  לניירות הערך שהונפקו בחבילה בהתאם לסדר ההקצאה להלן: נגזרים פיננסים ומכשיר

פיננסיים אחרים המוצגים בשווי הוגן מידי תקופה. לאחר מכן נקבע השווי ההוגן עבור  
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת, כאשר התמורה המוקצית עבור מכשירים 
הוניים נקבעת כערך שייר. עלויות ההנפקה מוקצות לכל רכיב בהתאם ליחס הסכומים 

 שנקבע לכל רכיב בחבילה. 
 

 מדידת שווי הוגן     . ז
 

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות  
בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה. מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי  
העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי  

(advantageous.ביותר ) 
 

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת  
תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים 

 שלהם.
 

מספיק נתונים  ה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן  כהשותפות משתמשת בטכניקות הער
שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים 

 לצפייה ומזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה. 
 

כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים  
בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית  לקטגוריות בתוך מדרג השווי ההוגן, 

 למדידת השווי ההוגן בכללותה: 
 

 מחירים מצוטטים ללא התאמות בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.  : 1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין   1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 2רמה 

 או בעקיפין. 
שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה טכניקות הערכה ללא שימוש  נתונים   : 3רמה 

 בנתוני שוק ניתנים לצפייה. 
 

 הגישות המקובלות להערכת שווי הוגן של חברות הינן כדלקמן:
 

גישה זו מתייחסת לעסקאות בפועל בהון החברה אשר שוויה מוערך, או   –גישת השוק  -
לעסקאות בחברות דומות אשר נסחרות בשווקים ציבוריים. עסקאות צד ג' בהון החברה 
בדרך כלל מייצגות את האומדן הטוב ביותר לשווי ההוגן, אם הן נעשות בתנאי שוק.  

ות עיקריות. הראשונה, הידועה  במסגרת שימוש בעסקאות בחברות דומות ישנן שתי שיט 
בדרך כלל כשיטת העסקאות המנחות, כרוכה בקביעת מכפילים לפי מכירות חברות בעלות 
מאפיינים פיננסיים ותפעוליים דומים והחלת המכפילים הללו על החברות הנדונות. 
השנייה, הידועה כשיטת החברה הציבורית המנחה, כרוכה בזיהוי ובחירת חברות ציבוריות  

לות מאפיינים פיננסיים תפעוליים דומים לחברה אשדר שוויה מוערך. לאחר זיהוי  בע
חברות ציבוריות, ניתן לגזור את המכפילים, לתאם אותם לשם השוואה, ולאחר מכן 

 להחילם על החברה הנדונה לשם הערכת שווי הונה או הונה המושקע. 
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 )המשך(  החשבונאית המדיניות  עיקרי     - : 2אור ב

 
 )המשך(  הוגן   שווי מדידת ז.  

 
 ערך או נכס הינו הערך  גישה זו מבוססת על ההנחה כי ערך של נייר –גישת ההכנסה  -

 הנוכחי של יכולת ההכנסה העתידית אשר זמינה לחלוקה למשקיעים בנייר הערך או כנכס. 
מזומנים שיטה זו מקובלת לפי גישת ההכנסה הינה ניתוח תזרימים מהוון. ניתוח תזרים 

מהוון כרוך בחיזוי תזרים המזומנים במהלך התקופה המתאימה והיוונו לערך הנוכחי לפי 
שיעור היוון מתאים. על שיעור ההיוון לקחת בחשבון את ערך הזמן של הכסף אינפלציה,  

 וכן הסיכון הכרוך בבעלות בנכס או בנייר הערך אשר שוויו מוערך. 

 
ערכת שווי הינה גישה מבוססת נכסים. הערכת שוויו  גישה שישית לה  – גישת השווי הנכסי   -

של נכס תוך שימוש בגישה מבוססת נכסים המוססת על המושג של החלפה כאינדיקטור 
לשווי. משקיע סביר לא ישלם עבור נכס יותר מהסכום עבורו היה יכול להחליף את הנכס. 

פת הנכס, בניכוי  גישת השווי הנכסי קובעת שווי בהתבסס על עלות ייצור מחדש על החל
פחת כתוצאה מהתדרדרות פיזית והתיישנות תפקודית, במידה וישנן וניתנות למדידה. 
גישה זו בדרך כלל מספקת את האינדיקציה האמינה ביותר לגבי ערכם של שיפורים 
בקרקע, בניינים למטרה מיוחדת, מבנים מיוחדים, מערכות ומכונות ציוד מיוחדים. מתוך  

ת שווי המצוינות לעיל, הגישה מבוססת נכסים בדרך כלל נחשבת שלוש הגישות להערכ
 לחשלה יותר מבחינה קונספטואלית.

 
 ההכנסה על מסים .ח

 
תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות  

 .  13ראה גם באור  לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.
 

 שוטפיםמסים  .1
 

חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 
חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס 

 לתשלום בגין שנים קודמות.
 

 מסים נדחים .2
 

הנכללים בדוחות הכספיים מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים 
לבין הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס. יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי 
שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או ההתחייבות תסולק, בהתבסס על חוקי  
המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח. בכל תאריך דיווח 

 נים בהתאם לצפי ניצולם.נכסי מסים נדחים נבח
 

הפסדים מועברים והפרשים זמניים ניתנים לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים 
 נבחנים בכל תאריך דיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו. 

 
 השתתפות  יחידות עסקאות תשלום מבוסס.     ט
 

יחידות  זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס    השותפותנותני שירותים אחרים של  ו  עובדים
 .מכשירים הונייםהמסולקות בהשתתפות 

 
 עסקאות המסולקות במכשירים הוניים 

 
עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של  

ן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוג  המכשירים 
 מקובל. אופציות 

 
לגבי נותני שירותים אחרים, עלות העסקאות נמדדת לפי השווי ההוגן של השירותים  

 בתמורה למכשירים ההוניים שהוענקו.  המתקבלים 
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 )המשך(  החשבונאית המדיניות  עיקרי     - : 2אור ב
 

 )המשך(  השתתפות יחידות מבוסס תשלום עסקאות ט. 
 

הפסד יחד עם גידול מקביל   ו אעלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח 
   בהון על 

פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים  
עסקאות  תקופת ההבשלה(. ההוצאה המצטברת המוכרת בגין    -הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן  

כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף תום  במכשירים הוניים ב  המסולקות
ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים ההוניים   תקופת ההבשלה

 שיבשילו בסופו של דבר. 
 

לה  הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת, למעט הענקות שההבש
תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק,   שלהן 

 תנאי ההבשלה )שירות ו/או ביצוע( התקיימו. שאר  בהנחה שכל 
מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים, מוכרת  השותפותכאשר 
נוי המגדיל את השווי ההוגן הכולל  נוספת מעבר להוצאה המקורית שחושבה בגין כל שי  הוצאה 

 של התגמול המוענק או שמיטיב עם העובד/נותן השירות האחר לפי השווי ההוגן במועד השינוי. 
 

  וההוצאה  הביטול לתאריך הבשילה  כאילו מטופלת, הוני במכשיר המסולקת הענקה  ביטול
  בהענקה  מוחלפת שבוטלה ההענקה אם, זאת עם. מיידית מוכרת ההענקה בגין הוכרה שטרם
  החדשה  וההענקה המבוטלת ההענקה, הוענקה בו  לתאריך תחליפית כהענקה  ומיועדת חדשה

 .לעיל כמתואר המקורית ההענקה  של כשינוי  שתיהן תטופלנה
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 הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים,  השיקולים  עיקרי     -  :3 באור

 
החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה השותפות שיקול דעת ושקלה  בתהליך יישום עיקרי המדיניות  

 את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם השפעה מהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים:
 

 השיקולים  .1
 

 קרן הון סיכון 
 

  10 -ב השקעה ישות להגדרת עונה היאהערכת השותפות כי  ולאוראופי פעילות השותפות,  לאור
IFRS ,28-ל בהתאם סיכון הון  קרן  מהווה  השותפות IAS   ותמדוד את השקעותיה בחברות כלולות

 .IFRS 9-ל אםבשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהת
 

 : אשר שותפות  היא השקעה  ישות,  IFRS 10-ל בהתאם
 

  שירותי  אלה למשקיעים או  זה למשקיע  לספק במטרה יותר או אחד ממשקיע  כספים משיגה *
 ; השקעות ניהול

למשקיע או למשקיעים שלה כי מטרתה העסקית היא להשקיע כספים אך ורק עבור   מתחייבת *
  תשואות מעליית ערך הונית, מהכנסה מהשקעה, או משניהם;  

 ; וכן
   .הוגן שווי בסיס על השקעותיה כל של הביצועים את ומעריכה מודדת *
 : השקעותיה  של ברורה מימוש  מדיניות לשותפות   *

  למימוש   השותפות  תפעל,  המטרה  בחברות  שליטה  בעלת  אינה  שהשותפות  לכך  לב  בשים
 : הבא באופן המטרה חברת בכל השקעתה  את

 חברת  של מניותיה לרכישת הצעה  יקבלו  מניותיה  בעלי או המטרה שחברת ככל .א
  ההצעה   את  הכללי  השותף  דירקטוריון   יבחן,  מניותיה  את  להנפיק   בקשה   או,  המטרה
 הנדרשת  ההשקעה, השותפות של הכספי מצבה את, שיקוליו שאר בין, וישקול
  של  השווי  וירידת  עליית  פוטנציאל, המטרה בחברת השותפות של אחזקתה  להמשך
  שיקולי )להלן: "  העסקה  ביצוע  את  לכפות  או  למנוע  השותפות  ויכולת   המטרה  חברת

 "(.המימוש

יותר היזום    מוקדםבחברת מטרה, או במועד    הראשון ההשקעה    מועדשנים מ  שמונה .ב
  לעדיפות , תבצע השותפות בחינה ביחס  הכללי  ףעל ידי הנהלת או דירקטוריון השות

השותפות, בין השאר   אםהמשך החזקת המניות בחברת המטרה לעומת מימושן. 
לפעול למימוש החזקות   שעדיף לאחר שקילת שיקולי המימוש, תגיע למסקנה 

חברת המטרה, תפעל השותפות לממש את החזקותיה וזאת באופן  בהשותפות 
ככל האפשר את הערך הכלכלי הצפוי ממימוש   יגדילו, השותפות שלהערכתובעיתוי 

 מעין זה לשותפות.  

  באמצעות שייעשה  יכול המטרה בחברת השותפות של השקעתה מימוש, כאמור .ג
 המטרה  בחברת  המניות  מבעלי  חלק  או  כלל  בו  יזום  מהליך  כחלק  אחזקותיה  מכירת

 מכירת  באמצעות  או,  המטרה  חברת  מניות  הנפקת  באמצעות,  אחזקתם  את  מוכרים
 ההסכמיות  למגבלות  לב  בשים  וזאת,  המטרה  בחברת  בלבד  השותפות  של  אחזקותיה
 בחברת השותפות  אחזקות מכירת או העברת על אלו מעין במקרים לחול  שעלולות

 .המטרה

 אסטרטגיות  אפשרויות  בחינת  בדבר  המטרה  בחברת  החלטה  לקבלת  קודם  בו  במקרה .ד
  שיקולי  בחינת לאחר הכללי השותף  דירקטוריון יחליט החברה  הנפקת או /ו למכירת
  תפעל  אחזקתן המשך  על עדיף המטרה בחברת האחזקות מימוש  כי  המימוש

 :הבאים האופנים מן יותר או באחד, מתאפשר שהדבר ככל, השותפות

 הליך בחינת אפשרויות אסטרטגיות בדירקטוריון חברת המטרה;   לקיים .1

  אחזקותיהם   מימוש  אפשרות  בחינת  לצורך  המטרה  חברת  מניות  בעלי  את  לגבש .2
 ;המטרה חברת מניות של הנפקה או מכירה באמצעות המטרה בחברת

  או  עם ישיר בהליך המטרה בחברת הישירה אחזקתה למכירת אפשרויות לבחון .3
 .אחרים מניות בעלי של הצטרפותם ללא
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 הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים,  השיקולים  עיקרי     -  :3 באור

 

 )המשך(  השיקולים .1
 

 )המשך(  קרן הון סיכון 
 

ה,  תהם ניתן  או עדיף לממש את השקעבהאפשרות גם במקרים שהשותפות שומרת לעצמה את 
השאר אם להערכתה, חברת המטרה טרם מימשה את מלוא   ביןלהמשיך ולהחזיק בחברת המטרה,  

שלה ו/או שמתכונת המימוש הצפויה לדעת הדירקטוריון אינה לטובתה של  הכלכלי הערך
 יכולתה  את  המגבילים  סעיפים  להם  צד  שהשותפות  ההשקעה  שבהסכמי  יתכןהשותפות. יובהר, כי  

 הצטרפות  חיוב, ראשון סירוב זכות  לרבות, המטרה בחברת השקעותיה  את לממש השותפות  של
 אחרים וסעיפים למכירה

 
  שותפות שהיא מכיוון, השקעה שותפות הגדרת את לקיים צפויה היא כי יכהמער השותפות
  השותפות  כספי את להשקיע במטרה, היחידות לבעלי השקעות ניהול שירותי המעניקה השקעות

  או דיבידנד כדוגמת הכנסות או  הונית תשואה שיניבו , הוגן שווי  בסיס על שנמדדות, בהשקעות
 לבצע ושואפת זמן הגבלת ללא השקעותיה את להחזיק מתכוונת אינה  והשותפות, ניהול דמי

,  המימוש  של  הכללית  ובכדאיותו  ההשקעה  בבשלות,  היתר  בין,  בהתחשב,  אחזקותיה  של   מימושים
 :להלן כמפורט השקעה  שותפות של מאפיינים בעלת היא וכי
 
 ;אחת מהשקעה יותר   להיות צפויה לשותפות *
 ;אחד ממשקיע  יותר להיות צפוי לשותפות *
 ; השותפות של קשורים צדדים צפויים להיות  אינם  השותפות משקיעי רוב *
 ; הוניות זכויות  בצורת בעלות זכויותצפויות להיות   לשותפות *
 

  והמאפיינים התנאים וישתנו במידה , מתמשך בסיס על לעת מעת זו  הערכה תבחן השותפות 
 . לעיל שפורטו

 

 והנחות אומדנים .2
 

הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים והנחות המשפיעים על יישום  בעת הכנת 
המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות.  

 השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
 

 כסים והתחייבויות בדוחות הכספיים. אל ערכם של נשינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות  
 

 קביעת שווים ההוגן של נכסים פיננסיים לא סחירים
 

במדרג השווי ההוגן נקבע בהתאם   3שווי ההוגן של נכסים פיננסיים לא סחירים המסווגים לרמה 
 Income( ו/או גישת ההכנסה )approach marketלשיטות הערכה, בדרך כלל על פי גישת השוק )

approach .) 
 

 קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס יחידות השתתפות 
 

השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס יחידות השתתפות נקבע בעת ההכרה לראשונה  
באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות מקובל. המודל מתבסס על נתוני מחיר המניה ומחיר  

 צפויה, אורך החיים הצפוי ודיבידנד צפוי.    המימוש ועל הנחות בדבר תנודתיות
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   מזומנים ושווי מזומנים  - : 4באור 

 
 בדצמבר 31  
  2020 
 ארה"ב אלפי דולר  
   

 1,261  מזומנים למשיכה מיידית 
 11,300  קדונות  יפ - שווי מזומנים 

  56112, 
 
 

   חייבים ויתרות חובה  - : 5באור 
 

 בדצמבר 31  
  2020 
 ארה"ב אלפי דולר  
   

 29  הוצאות מראש
 18  צדדים קשורים  

  47 
 

 או הפסד הנמדדים בשווי הוגן דרך רווחהשקעות בנכסים פיננסיים  - : 6באור 
 

 
 .SAFEבהלוואות *(  השקעה בהלוואות כוללת השקעה 

 
הינן עסקת השקעה במסגרתה החברה מגייסת כספים בהווה כנגד הקצאת מניות עתידית;   SAFEהלוואות 

המניות יוקצו למשקיע בנקודת זמן עתידית או בהתקיים תנאים מסוימים, כאשר סוג המניות והאחזקות אותן  
רק במועד ההקצאה בפועל; ההשקעה איננה צוברת ריבית, איננה ניתנת לפירעון   הן יקנו למשקיע יקבעו 

למשקיע, ואיננה מקנה למשקיע זכויות כנושה של החברה )ובלבד שבמקרה של חלוקת נכסים בנסיבות של  
  חדלות פירעון או פירוק, תהא זכות המשקיע עדיפה על זכותם של בעלי המניות הרגילות(.

 
 

   2020, דצמברב 31 ליום  
           ההשקעה עלות  

 שם החברה

 
 השקעה 
במניות 
  החברה

 השקעה 
בהלוואות  

  סה"כ  *( 
שווי  
  הוגן 

שיעור  
ההחזקה  
בדילול 

 מלא

 

 פירוט פעילות החברה 
         דולר אלפי  
             

בע״מ ביופרוטקט לייצור בלון העשוי בחומר  ותטכנולוגי  6.15%   3,000   3,000   -  3,000  
מתכלה הניתן להחדרה לתוך הגוף, 

 לצורך הפרדת רקמות

בע״מ מדיקל טיילורמד למציאת פתרונות מימון   תוכנה  ותטכנולוגי  -   1,000   1,000   1,000  -  
להקטין את הנטל הכלכלי  במטרהחלופיים 

 של חולים בארה"ב

בע״מ מדיקל נוראמי טכנולוגיות בתחום הנדסת הרקמות.    7.99%   1,000   1,000   -  1,000  
מפתחת טכנולוגיה מבוססת על חומרים  

סינתטיים המתכלים בגוף ומשלבת יכולת 
 ריפוי ואטימה של רקמות רכות 

בע״מ פלואו-מטה בפיתוח, ייצור, שיווק והפצה של מכשיר    -   1,500   1,500   1,500  -  
מלאכותית למדידת  מבוסס אינטליגנציה 

הדלק המטבולי של הגוף בשילוב תוכנה 
המעניקה המלצות בהתאם לתוצאות  
המדידה למטרות שיפור הבריאות  
המטבולית של המשתמש ע"י המלצות תזונה 

 ושיפור אורך החיים 

               
  4,000  2,500  6,500  6,500       
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 )המשך(  הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסדהשקעות בנכסים פיננסיים  - : 6באור 

 
 ..BioProtect Ltd -ביופרוטקט בע"מ   .א
  

חברה פרטית העוסקת בפיתוח, שיווק והפצה של   הנה"( ביופרוטקטביופרוטקט בע"מ )להלן: "
 לייצור בלון העשוי בחומר מתכלה הניתן להחדרה לתוך הגוף, לצורך הפרדת רקמות.  ותטכנולוגי

 
לבין "אייל שנהב    ביופרוטקט, נחתם הסכם לרכישת מניות בנאמנות בין  2019בדצמבר    19  ביום

 מניות)להלן:  "המשקיע"(   משקיע מכספינאמנים בע"מ" )להלן: "הנאמן"(, לפיו הנאמן רכש 
 אלפי דולר.   3,000תמורה לסך של ב ביופרוטקט בחברת

 
הקצאת   כנגד בביופרוטקטרכשה השותפות מידי הנאמן את מניותיו  2020באוקטובר  4 ביום

כתבי אופציה    524,700( ועוד  1כתבי אופציה )סידרה    524,700ועוד    השתתפות   יחידות  1,049,400
 הוניות    מניותלמשקיע    הוקצו( למשקיע. בנוסף  3כבתי אופציה )סידרה    524,700( ועוד  2)סידרה  

   מהזכויות ההוניות בשותף הכללי בלבד; 6%קנו למשקיע השל השותף הכללי, אשר 
 

מהונה המונפק של ביופרוטקט, בהנחת  7.28%-בכ השותפותמחזיקה , 2020בדצמבר  31ליום 
בהנחת המרת כל  6.15%המהווים "(, as convertedהמרת כל מניות הבכורה למניות רגילות )"

 . (”fully diluted“)מניות הבכורה והאופציות למניות רגילות 
 

, סך סבב גיוס, שבמסגרתו גייסה ביופרוטקט ביופרוטקט השלימה, 2020בספטמבר  14 ביום
 (. 2020 בדצמברלביופרוטקט  הועברומיליון דולר  1.5-מיליון דולר )מתוכם כ 25כולל של 

  - ביופרוטקט מעריכה שהגיוס הנוכחי יאפשר לה לסיים את הניסוי הקליני בארה"ב )ניסוי ה 
IDE ולקבל אישור ,)FDA   .לשיווק ומכירה בארה"ב 

ד"ר אירית יניב  לפיכך, השותפות זכאית למנות חבר דירקטוריון אחד לדירקטוריון ביופרוטקט. 
 המכהנת כמנכ"ל השותף הכללי של השותפות, מונתה כיו"ר דירקטוריון ביופרוטקט. 

 
 Tailormed Medical Ltd -טיילורמד מדיקל בע"מ  .ב

  ומכירה "( היא חברה פרטית העוסקת בפיתוח, שיווק טיילורמדבע"מ )להלן: " מדיקל טיילורמד
להקטין את הנטל הכלכלי של חולים  במטרהלמציאת פתרונות מימון חלופיים  ותשל טכנולוגי

 "ב.בארה הבריאות בתחום בארה"ב ולמנוע "רעילות פיננסית"
  צח בע"מ )להלן: "המשקיע"(, הלוואה -מכספי חברת מיד הנאמן, רכש 2020בחודש אוגוסט  

אלפי דולר, וזאת בהמשך להסכם למתן הלוואה   1,000המירה של טיילורמד בתמורה לסך של 
( בנאמנות בין טיילורמד לבין הנאמן. הסכום האמור הועמד לשותפות כהלוואה  SAFEהמירה )

   על ידי המשקיע, אשר תוחזר למשקיע מתוך כספי תמורת ההנפקה.
 :  SAFE-להלן עיקרי תנאי ה 

כולל מנגנון המרה אוטומטי בקרות גיוסים מסוג מסוים, כפי שהוגדרו  SAFE-ה הסכם .1
(, בהנחה מסוימת, או במחיר למניה שהוגדר מראש בהסכם, Qualified Financingבהסכם )

 לפי הנמוך;  
לפי התנאים המשקיע יהיה רשאי )אך לא יהיה חייב( להמיר את השקעתו בקרות גיוס שאינו   .2

(, בהנחה מסוימת, או במחיר Non-Qualified Financing) ף א לעילשהוגדרו בהסכם לפי סעי
 למניה שהוגדר מראש בהסכם; 

חודשים ממועד ההסכם, יהיה המשקיע רשאי להמיר את השקעתו בהנחה  24בחלוף  .3
 מסוימת, או במחיר למניה שהוגדר מראש בהסכם; 

וחצי מסכום השקעתו;    ( לקבל פעםא: )מביןבקרות אירוע פירוק, יהיה המשקיע זכאי לגבוה   .4
 י הכסף; נבמחיר המשקף שווי מסוים לפ SAFE -( סכום מסוים תחת הנחת המרת הבאו )

 תפורק, יהיה המשקיע זכאי לפעם וחצי מסכום השקעתו.  שביופרוטקטככל  .5
  
  פרעה הועברו הזכויות בהלוואה ההמירה לידי השותפות ובעקבות זה  2020לאוקטובר,  5 ביום 

 .בע״מצח -מידהשותפות את ההלוואה שקיבלה מאת 
  
אמיר בלאט, המכהן כסמנכ"ל השקעות ראשי של השותפות, מכהן כחבר בדירקטוריון טיילורמד  

 מטעם קרן אקסלמד גרות' פרטנרס, אל.פי.
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 )המשך(  הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסדהשקעות בנכסים פיננסיים  - : 6באור 

 

 Nurami Medical Ltd בע״מ מדיקל נוראמי .ג
 

של   היא חברה פרטית העוסקת בפיתוח   )להלן: ״נוראמי מדיקל״(נוראמי מדיקל בע"מ 
בתחום הנדסת הרקמות. מפתחת טכנולוגיה מבוססת על חומרים סינתטיים  טכנולוגיות

מפתחים במקביל כמה המתכלים בגוף ומשלבת יכולת ריפוי ואטימה של רקמות רכות. בחברה 
מוצר הדגל  . ,ArtiFascia לצד מוצר הדגל של החברה –מוצרים לריפוי ותיקון רקמות רכות 

שפיתחה נוראמי מדיקל, הוא שתל סינתטי המגן על המוח לאחר ניתוחים באמצעות ריפוי קרום  
- המוח ועידוד צמיחה מחודשת של הרקמה המקורית, תוך כדי מניעת דליפה של נוזל מוח

 .שדרה, המגן על מערכת העצבים המרכזית ועל המוחו
 

, התקשרה השותפות בהסכם השקעה לפיו השותפות תשקיע בחברת 2020באוקטובר  29ביום 
"ב )להלן:  ארה דולר  מיליון  2 עד  של כולל סך"( מדיקל נוראמי)להלן: "נוראמי מדיקל בע"מ 

מניות בכורה א', לפי החלוקה    45,364לשותפות עד    מדיקל   נוראמי"( כאשר בתמורה תקצה  דולר"
מיליון דולר יושקעו על ידי השותפות בסגירה הראשונה, כאשר בתמורה תקצה   1הבאה: )א( 

  9.05%-כ 2020בדצמבר  31ליום מניות בכורה א', המהוות  22,682לשותפות  מדיקל נוראמי
 as)" רגילות למניות הבכורה מניות כל המרת בהנחת, מדיקל נוראמימהונה המונפק של 

converted)"מהונה של נוראמי מדיקל, בהנחת המרת כל מניות הבכורה והאופציות    7.99%  -, ו כ
מיליון דולר יושקעו על   1)ב( -, מיד לאחר הסגירה הראשונה; ו(”fully diluted“)למניות רגילות 
עד הסגירה  להשלמת אבן דרך מסוימת עד לסיום השנה הראשונה ממו בכפוףידי השותפות 

מניות בכורה   22,682לשותפות  מדיקל נוראמיההסכם, כאשר בתמורה תקצה  תחתהראשונה 
פי ההסכם לשותפות יש את הזכות להשקיע את היתרה  -"(. עלההסכםא' נוספות )להלן: "

( יום לאחר תאריך היעד המתואר לעיל, גם 30המתוארת בסעיף קטן )ב( בכל זמן עד לשלושים )
א הושלמה. במסגרת ההסכם, השותפות זכאית למנות חבר דירקטוריון אחד אם אבן הדרך ל

בכפוף לרף אחזקות מינימלי.  בהתאם, ד"ר אירית יניב, המכהנת  מדיקללדירקטוריון נוראמי 
 מטעם מדיקלכמנכ"ל השותף הכללי של השותפות, מונתה כחברת הדירקטוריון של נוראמי 

 . השותפות
 

 פלואו -  מטה     ד. 
 

MetaFlow Ltd. ":2014היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל בתחילת שנת "(. פלואו מטה)להלן  
ועוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק והפצה של מכשיר מבוסס אינטליגנציה מלאכותית למדידת הדלק  

( בשילוב תוכנה המעניקה המלצות בהתאם  respiratory exchange ratio -RERהמטבולי של הגוף )
מדידה למטרות שיפור הבריאות המטבולית של המשתמש ע"י המלצות תזונה  לתוצאות ה

 "(. לומן)להלן: " .Lumen Incחברת בת בארה"ב בשם  פלואוושיפור אורך החיים. למטה 
 

במטה  , התקשרה השותפות בהסכם השקעה לפיו השותפות תשקיע 2020בנובמבר  30 ביום
 . SAFEדולר מחולק לשני מנגנוני  1,500,000סכום כולל של  פלואו
כולל  SAFE-ה הסכם: )א( דולר 250,000 של סכום יושקע  שתחתיו SAFE-ה תנאי עיקרי  להלן

מנגנון המרה אוטומטי בקרות גיוסים מסוג מסוים, כפי שהוגדרו בהסכם, בהנחה מסוימת, או 
במחיר למניה המשקף שווי מסוים שהוגדר מראש בהסכם, לפי הנמוך; )ב( בקרות אירוע מכירה, 

;  השקעתו  סכום את פעמיים לקבל( 1: ) מבין לבחור זכאי המשקיע  יהיה, IPOשינוי שליטה או 
; בהסכם מראש שהוגדר מסוים  שווי המשקף  במחיר מניות ולקבל  SAFE-ה את להמיר ( 2) או
 . השקעתו לסכום זכאי  המשקיע  יהיה, תפורק שהחברה ככל)ג( -ו

 כולל  SAFE-ה הסכם: )א( דולר 1,250,000 של סכום יושקע שתחתיו SAFE-ה  תנאי עיקרי להלן
מנגנון המרה אוטומטי בקרות גיוסים מסוג מסוים, כפי שהוגדרו בהסכם, בהנחה מסוימת; )ב(  

 פעמיים   לקבל(  1: )מבין  לבחור  זכאי  המשקיע  יהיה,  IPOבקרות אירוע מכירה, שינוי שליטה או  
- ו;  מסוימת  הנחה  המשקף  במחיר  מניות  ולקבל   SAFE-ה  את  להמיר(  2)  או;  השקעתו  סכום  את

 . השקעתו לסכום זכאי  המשקיע יהיה, תפורק שהחברה ככלג( )
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 )המשך(  הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסדהשקעות בנכסים פיננסיים  - : 6באור 

 
  הינם  וטיילורמד  ביופרוטקט המטרה תאגידי כי החדשנות   רשות אישרה 2020, באוגוסט 3  ביום .ה 

 .פיתוחאו /ו מחקר פרויקטי
   מדיקל  נוראמי כירשות החדשנות אישרה  2020בנובמבר , 18 -ו 2020, באוקטובר 20 מיםבי
 .   פיתוחאו /ו מחקר פרויקטי הינם בהתאמה, פלואו -מטהו

 
 ג בפרק י"ז  8, כל אחד מתאגידי המטרה לעיל עונים על הגדרת "פרויקט" בהתאם לסעיף לפיכך

 חלק השני לתקנון הבורסה. ב

 
 הוגן  שווי מדידת     - : 7באור 

 
 שלהלן מציגה את מדרג מדידת השווי ההוגן עבור הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה. הטבלה  

 
 : 2020 בדצמבר, 31מותיים בגין מדרג השווי ההוגן על הנכסים וההתחייבויות ליום גילויים כ 

 
 הוגן  שווי מדרג    
 "כסה  3 רמה  2 רמה  1 רמה   מועד  
 ארה"ב דולר אלפי  ההערכה   

           : הוגן בשווי  הנמדדים נכסים
בנכסים פיננסים הנמדדים  השקעות

)באור  או הפסדבשווי הוגן דרך רווח 
6 )  

 
 

31/12/20 

 

-  -  6,500  6,500 
 
 
 

 זכאים ויתרות זכות   - : 8באור 
 

 בדצמבר 31  
  2020 
 ארה"ב אלפי דולר  
   

 3  מוסדות 
 55  ומוסדות בגין עובדיםעובדים 

 30  שותף הכללי  - צדדים קשורים
 46  הפרשה לחופשה ופיצויים 

 29  הוצאות לשלם   
  163 
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 מכשירים פיננסיים      -  :9 באור

 

 נכסים פיננסיים .א
 

 בדצמבר 31  
  2020 
 ארה"ב אלפי דולר  
   

     נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
 6,500  6ראה גם באור  –  מוחזקות השקעות בחברות

   
 
 

 בדצמבר 31  
  2020 
 ארה"ב אלפי דולר  
   

   נכסים פיננסיים בעלות מופחתת:
 28  חייבים ויתרות חובה  

   
 התחייבויות פיננסיות .ב

 
 בדצמבר 31 ליום  
  2020 
 אלפי דולר ארה"ב  

   התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת:
 113  זכאים ויתרות זכות 

 
 שווי הוגן  .ג
 

  ספקים ונותני שירותים וזכאים ויתרות זכות חייבים ויתרות חובה,  היתרה בדוחות הכספיים של  
 תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.

 
 סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן  .ד

 
הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים כל 

לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית 
 למדידת השווי ההוגן בכללותה: 

 
 זהים.   תוהתחייבויומחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים  : 1רמה 

  במישרין או   אשר ניתנים לצפייה  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   :  2רמה  
 בעקיפין. 

                   שימוש נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא :  3רמה  
 בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.

 
 .3מדורגות ברמה  2020בדצמבר,  31השותפות ליום  כל השקעות 

 
בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר פיננסי    3לא היו העברות לתוך או מחוץ לרמה    2020במהלך שנת  

 כלשהו. 
 

השווי ההוגן של ההשקעה בחברות מוחזקות לא סחירות הוערך על בסיס סבב השקעה. ההערכה  
מות לגבי נתוני המודלים לרבות תזרימי מזומנים דורשת מהנהלת השותפות להניח הנחות מסוי

חזויים, שיעורי היוון, סיכוני אשראי ותנודתיות. ההסתברויות בגין האומדנים שבטווח ניתנות  
לאומדן מהימן וההנהלה משתמשת בהן לשם קביעת והערכת השווי ההוגן של אותן השקעות  

 במניות לא סחירות.
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים     - : 9 באור

 
 )המשך(   סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן. ד

 
 :במדרג השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים 3התאמה בגין מדידות שווי הוגן המסווגות ברמה 

 
  2020  
 ארה"ב אלפי דולר  

  -  באוקטובר  4  ליום יתרה
    

  6,500  רכישות
    

  6,500  בדצמבר 31יתרה ליום  
 

  ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים יעדי .ה
 

כוללים מזומנים ופיקדונות לזמן קצר, אשר נובעים ישירות   השותפותהעיקריים של  הנכסים
מחזיקה השקעות   השותפות. בנוסף, 2020ברבעון הרביעי לשנת  השותפות מגיוס שביצעה 

 או הפסד. חהמוצגות לפי שווי הוגן דרך רוו
 

  השותפות חשופה לסיכון שוק, סיכון אשראי, וסיכון נזילות. ההנהלה הבכירה של השותפות 
באשר  השותפותשהפעילות של מוודאת מפקחת על ניהול סיכונים אלו. ההנהלה הבכירה 

לסיכונים הפיננסיים נתמכת על ידי מדיניות הולמת ונהלים נאותים ושהסיכונים הפיננסיים 
, קובעת כי  השותפות. מדיניות השותפותמזוהים, נמדדים ומנוהלים בהתאמה למדיניות ויעדי 

לא יבוצע כל מסחר בנגזרים. הדירקטוריון סוקר ומאשר את המדיניות באשר לכל אחד 
 אים להלן. מהסיכונים המוב

 שוק   ןסיכו (1
 

ישתנו  מכשיר פיננסי  מתזרימי המזומנים העתידיים    אוהשווי ההוגן  ששוק הוא הסיכון  סיכון  
שלושה סוגי סיכון: סיכון שיעור הריבית,   כוללשינויים במחירי השוק. סיכון שוק  כתוצאה מ

סחורות. מכשירים  מחיר סיכון מטבע, וסיכוני מחיר אחרים כגון, סיכון מחיר מניה וסיכון 
בנכסים הנמדדים  השקעות, תפעים מסיכון שוק כוללים בין היתר, פיקדונוושפיננסיים המ

 .בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 חוץמטבע  סיכון (2
 

תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר  או שווי ההוגן שהמטבע חוץ הוא הסיכון סיכון 
 מטבע חוץ. משינויים בשערי חליפין של ישתנו כתוצאה פיננסי

של השותפות לסיכון של מטבע חוץ קשורות בעיקר לפעילות הנמשכת של  החשיפה 
   .השותפות

במטבע   פיננסיות  התחייבויות  על  פיננסיים  נכסים  עודף, לשותפות יש  2020בדצמבר,    31  יוםל
 .  דולראלפי  1,351  של בסך הדולרלעומת  ש״ח

 
  .השותפות אינה מנהלת עסקאות גידור

 
 ניתוח רגישות למטבע חוץ

 
הטבלה שלהלן מדגימה את מבחן הרגישות לשינוי אפשרי באופן סביר לשערי החליפין של  

, כאשר כל שאר המשתנים ללא שינוי. ההשפעה על הרווח לפני מס של החברה והש״חהדולר  
לשותפות אין חוזי   הוא בגין השינויים של השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות כספיים.

 לשינויים במטבע חוץ בכל שאר המטבעות.  תפות אין חשיפה לשו . אקדמה ועסקאות גידור
 

  
השינוי בשער  

  הדולר  החליפין של
 ההשפעה על הרווח  

 לפני מס
 אלפי דולר ארה"ב   באחוזים   
     

2020  5%  57 
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 זכויות השותפים     - : 10 באור

 
 ונפרע מונפק 
  בדצמבר 31 

2020 
 יחידות מספר 
  

 6,909,400 ( נקוב ערך )ללא  השתתפות יחידות

  
 3,454,700 1  סידרה אופציה
 3,454,700 2  סידרה אופציה

  
 6,909,400 אופציות סה״כ

 
  וחלקם של כל השותפים 0.1%  בהתאם להסכם השותפות חלק השותף הכללי בהון השותפות יהא

   .מהזכויות בשותפות 0.1% -זכאי השותף הכללי ל ,בהתאם.  99.9%המוגבלים יהא 
  4 ביוםו השתתפות, רשומות על שם, ללא ערך נקוב, המקנות זכויות כשותף מוגבל בשותפות יחידות

 .למסחר םשוי הר הושלם 2020 באוקטובר
 

 בזכויות השותפים התנועה  .א
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 במחזור  אופציה כתבי .ב
 

שם, הניתנים למימוש ליחידות השתתפות, וזאת  (, רשומים על 1כתבי אופציה )סדרה  3,454,700
)ועד   2022, באפריל 5 בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסה, החל מיום רישומם למסחר ועד יום 

( יהא ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת של השותפות  1בכלל(, באופן שכל כתב אופציה )סדרה  
ער היציג של הדולר ארה"ב כנגד ש"ח, צמוד לש 10כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך 

)ועד בכלל( יפקע ויהיה   2022באפריל  5( אשר לא ימומש עד ליום 1הש"ח. כתב אופציה )סדרה 
 בטל ולא יקנה למחזיק בו זכות כלשהי. 

 
(, רשומים על שם, הניתנים למימוש ליחידות השתתפות, וזאת  2כתבי אופציה )סדרה  3,454,700 -

)ועד    2023לאוקטובר    10ורסה , החל מיום רישומם למסחר ועד יום  בכל יום בו מתקיים מסחר בב
( יהא ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת של השותפות  2בכלל(, באופן שכל כתב אופציה )סדרה  

 ש"ח צמוד לשער היציג של הדולר ארה"ב כנגד  10כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך 
)ועד בכלל( יפקע ויהיה    2023באוקטובר    10ימומש עד ליום  ( אשר לא  2הש"ח. כתב אופציה )סדרה  

 . בטל ולא יקנה למחזיק בו זכות כלשהי
 

  2020בדצמבר,  7אשר הונפקו במסגרת תשקיף הקרן פקעו ביום (, 3כתבי אופציה )סדרה  740,000 -
 ללא מימוש. 

 
השותפים  
  מוגבלים

השותף  
 הכללי

סה"כ זכויות   
 השותפים 

 יחידותבאלפי  
      

 -  -  - ( ההקמה)יום  2020, במאי 27ליום   יתרה
      

 6,909,400  -  6,909,400 השתתפות  יחידותהנפקת 
      

 6,909,400  -  6,909,400  2020, בדצמבר 31ליום   יתרה
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 עסקאות תשלום מבוסס מניות     - : 11באור 

 
 תשלום מבוסס יחידות השתתפות ליו״ר ולדירקטורים בשותף הכללי  תוכנית

 
השותפות הקצתה    ,2020בספטמבר    29בהתאם להחלטת דירקטוריון השותף הכללי של השותפות מיום   

על פי תוכנית אופציות לעובדים   ולדירקטורים הדירקטוריון  ליו״רכתבי אופציה לא סחירים  102,000
  2021בינואר    19ביום    .האופציה  כתבי  ענקתה   בוצעהלא    הכספיים  הדוחות  למועד  נכוןונושאי משרה.  

תחילת תקופת ההבשלה של   אישר דירקטוריון השותף הכללי את הענקת האופציות האמורות.
 . 2020באוקטובר  4האופציות האמורות הינו 

 
 הכספיים בדוחות שהוכרה  הוצאה .א

 
 ההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים בעבור שירותים שהתקבלו מעובדים מוצגת בטבלה שלהלן:   

 

  

לתקופה שהחלה  
במאי,   27ביום 

)יום   2020
ההקמה(  

והסתיימה ביום  
 2020בדצמבר,  31

 ארה"ב דולראלפי   
   

 16  תוכניות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים
   

 16  שהוכרה מעסקאות תשלום מבוסס מניותסך ההוצאה 
 

 :הכללי  השותף  דירקטוריון  ידי   על  שאושרה  כפי  2020  התגמול  תכנית  של  העיקריים   התנאים  להלן .ב
 

לפקודה לעניין הקצאה לעובד או   102אחד מבין שלושת מסלולי המיסוי לפי סעיף  – מסלול המס 
 נושא משרה שאינם בעלי שליטה.  

 
תקופת ההבשלה למלוא התגמול ההוני שיוענק לנושא משרה תהיה רבעונית   – תקופת ההבשלה 

ל, דירקטוריון  על אף האמור לעי שנים ממועד ההענקה, באופן שווה, הבשלה רבעונית.    4פרוסה על פני  
השותף הכללי יהיה רשאי לקבוע כי האופציות תבשלנה לאחר חלוף שנה אחת ממועד הקצאתן  
ובמקרה כאמור, בתום השנה האמורה תבשלה רבע מהאופציות שהוענקו ויתרת האופציות תובשל  

 התקופה המרבית של האופציות הינה לעשר שנים. בהבשלה רבעונית לאורך שלוש שנים נוספות.  
 

יר המימוש, אשר ייקבע על ידי הדירקטוריון לא יפחת ממחיר הסגירה הממוצע של יחידות  מח 
ימי המסחר האחרונים שקדמו להחלטת הדירקטוריון בדבר הענקת האופציות,   30 – ההשתתפות ב 

למעט במקרה של הענקות המפורטות בתשקיף ההנפקה  הראשונה של הציבור שלגביהן מחיר  
מימוש אופציות יהיה כנגד תשלום   דירקטוריון לפי שיקול דעתו הבלעדי. המימוש ייקבע על ידי ה 

 במזומן של מחיר המימוש או על פי מנגנון מימוש נטו, לפי בחירת הניצע.  
 

אם תחלק השותפות רווחים במזומן לכל מחזיקי יחידות ההשתתפות   – התאמות לחלוקת רווחים 
ים זו יחול לאחר מועד הקצאת האופציות, אך  שלה, והתאריך הקובע את הזכות לקבלת חלוקת רווח 

לפני מועד המימוש שלהן בפועל, יופחת מחיר המימוש של כל אופציה שלא מומשה לפני חולף התאריך  
 הקובע הנ"ל, במלוא סכום חלוקת הרווחים ליחידת השתתפות ברוטו, אשר חולק כאמור.  

 
להלן טבלה המציגה את הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות למניות המסולקות  

 ל: " , בהתאם למודל הבינומי לתמחור אופציות, לגבי התוכנית הנ השותפות במכשיריה ההוניים של  
    

    תשואת הדיבידנד בגין המניה )%( 
  53.4  תנודתיות צפויה במחירי המניה )%( 

  0.34  שיעור ריבית חסרת סיכון )%(
  4.67  משך החיים החזוי של האופציות למניות )שנים( 

  7.1  ח("מחיר המניה )ש
 

 .במועד ההענקה אלפי דולר 73 -בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות נקבע ל  
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   התקשרויות - : 12אור ב

 
 הסכם השותפות  .א
 

אלמדה  לבין"(, הכללי"השותף : להלן) אחד מצד , הכללי השותף, בע"מ ניהול חברתאלמדה  בין 
 המוגבל"השותף  :  להלן)שותפות    הסכם  נחתם  שני  מצד  הראשון  מוגבלה, כשותף  נאמנויות בע"מ

הסכם השותפות יתוקן בסמוך ובכפוף להשלמת הנפקה ראשונה לציבור של יחידות   .("הראשון
 ותיאורו להלן.התמצית הוראותיו 

 
, היחידות  ובעלי  המוגבל  השותף,  הכללי  השותף  של  זכיותיהם  והוסדרו  נקבעו  ההסכם  במסגרת 

ישראלית, בהתאם לדין  ציבוריתהשותפות תנוהל ותפעל כשותפות מוגבלת  כי נקבע כן כמו
יחידות   צעתלה הכללי יהיה מוסמך לנקוט בכל פעולה הנדרשת בקשר  השותףהישראלי. 

 על הנדרש כפי ציבורית מוגבלת כשותפות השותפות של מעמדהללציבור ובקשר ההשתתפות 
 . דין פי

   

 להלן עיקרי הנושאים שנקבעו בהסכם:
 

השקעות מהם לרבות השקעות   במסגרת ההסכם נקבע אופן צרוף בעלי יחידות וקבלת .1
 נוספות, אופן פדיונן, העברתן, הזכויות הנלוות להן וכן אופן חלוקת הרווחים )ככל שיהיו(. 

 

, כהגדרת מונח זה בחוק לעידוד  לעסוק במחקר ופיתוחהינה  אשר  מטרת השותפות  הוגדרה   .2
, באמצעות השקעות  1984-מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד

 וייקטי מחקר ופיתוח. בפר

 

 השותפות  הון  .3
 

 .  2020הוקמה בחודש מאי,  השותפות  .א

"ח והשותף  ש 1בהון השותפות סכום של  השקיעהכללי  השותףבמועד ההקמה, 
 "ח.ש  999סכום של  השקיע  הראשוןהמוגבל 

ולהון  , א'מעבר להון השותפות שהוכנס במועד הקמת השותפות, כאמור בסעיף  .ב
הון השותפות המוגבלת עשוי לגדול מעת לעת בגין  שגויס במסגרת ההצעה לציבור, 

 סכומים שיושקעו בשותפות כנגד הקצאת יחידות. 
השותפות תנפיק לשותפים המוגבלים )למעט לשותף המוגבל הראשון( יחידות   .ג

תאם לסכומי השקעתם בהון השותפות. יחידות ההשתתפות תקנינה  השתתפות בה
לבעליהן זכויות כשותף מוגבל בשותפות, הכל באופן יחסי לסכום הנפרע של יחידת 
ההשתתפות מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עבורן. כל יחידות ההשתתפות  

 שתונפקנה תהיינה שוות זכויות בכל הבחינות זו לזו.  
 

המפקח ינקוט את כל הפעולות  כמו כן  המוגבלת.   בשותפות שותף א יהיהל המפקחנקבע כי   .4
הדרושות לשם הבטחת מילוי חובותיו והתחייבויותיו של השותף הכללי על פי הסכם 

 השותפות. 
 

  , בגין ניהול השותפות מסך נכסי השותפות שנתייםדמי ניהול להשותף הכללי יהיה זכאי  .5
ישולמו לשותף הכללי   . דמי הניהולהשותפותוביצוע התחייבויותיו כמפורט בהסכם    על ידו

בחודש שלאחר פרסום הדוח הכספי הרלוונטי בגין הרבעון   10ביום או מי מטעמו מראש, 
משתנה  בשיעור ישולמו הניהול דמי. הקלנדרי אליו מתייחס הדוח הכספי של כל שנה

  השנתיים מופיעים בדוחות הכספיים  הםש  פיכהשותפות  שלשווי הנכסים הנקי  תוךמ
ודמי ניהול   יוזמה)לפני הפחתה של דמי  שנה לכל השותפות של והמבוקרים המאוחדים

 :להלן כמפורט, שחל ככל"מ, מעבצירוף  בגין תקופה זו(
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 )המשך(  התקשרויות - : 12באור 

 
 )המשך(  הסכם השותפות .א

 
הרבעוני  שיעור דמי הניהול  - דולרמיליון  120 -במקרה בו סך הנכסים הינו נמוך מ .א

 ; 0.2%יעמוד על 

, או גבוה מסכום זה, אך נמוך מסך דולרמיליון  120במקרה בו סך הנכסים עומד על  .ב
 ; 0.15%יעמוד על הרבעוני  שיעור דמי הניהול   -  דולרמיליון  240 של

ניהול  שיעור דמי ה –או גבוה ממנו  דולרמיליון  240במקרה בו סך הנכסים הינו  .ג
 ; 0.125%על יעמוד הרבעוני 

 

 יוזמה דמי  .6
 

ו/או לבעלי השליטה בו )או לחברה בשליטת כל בעל השותפות תשלם לשותף הכללי  
  " אירוע מימוש"כל מהתמורה נטו המתקבלת בגין  20%עור של יבששליטה( דמי יוזמה 

או  \מזומנים והתקבלו בידי השותפות  רוע במסגרתויכל א שהינו בתוספת מע"מ כדין, 
 או תמורה אחרת כלשהי כתוצאה מהחזקות השותפות בתאגיד מחקר ופיתוח.\ניירות ערך ו

ההשקעות הישירות  התמורה שהתקבלה בגין אותו אירוע מימוש בניכוי -" נטו תמורה" 
או  (שמומש  מטרהבאותו פרויקט ו/או תאגיד  בחישוב מצטבר נומינאלי, , של השותפות

 . , לפי העניין(ההשקעות הישירות במקרה של מימוש חלקיהחלק היחסי של  
 

 בהוצאות  השתתפות .7
 

כל הוצאות השותפות המוגבלת והשותף הכללי שתוצאנה במהלך חיי השותפות המוגבלת,   
בקשר לעסקי השותפות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שכרם של 

כר טרחת רואי חשבון, הנהלת הדירקטורים החיצוניים בלבד, עלות העסקת עובדים, ש 
חשבונות, ייעוץ וטיפול בנושאי מיסוי, שכר טרחת עורכי דין ויועצים אחרים, מחשוב, שכר 
דירה, שירותי משרד, הוצאות ביטוח, הוצאות יחסי ציבור ויחסי משקיעים וכן כל הוצאה 
 או תשלום הקשורים בפרוייקטי מחקר ופיתוח של השותפות ישולמו על ידי השותפות 

 המוגבלת. 
 

 הכללי השותף  לבין המפקח בין הסכם .ב
 
, המפקח שמעון אבנעיםמר  - לבין"(, השותף הכללי, מצד אחד )"אלמדה חברת ניהול בע"מבין 

 ,לפיו מר אבנעים ישמש כמפקחשעיקריו  "ההסכם"(    – הסכם )להלן    נחתם  מצד שני )"המפקח"(
 . 1975-כהגדרת המונח בפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, תשל"ה 

לחודש   (דולר אלפי 1 - כש"ח ) 3,500המפקח יהיה זכאי לקבל מאת השותפות תמורה כדלקמן: 
 הראשון.  דולר עבור התשקיף 5,000 -)בתוספת מע"מ( ו
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 מיסים על הכנסה    -: 13באור 

 

- התשע"ז כחברה(, סה )סוגי שותפויות שיש לראותן נצו מס הכ, תוקן 2020בפברואר  16 ביום .1
מחקר ופיתוח,  שותפות  אשר בהתקיימם יקבע כי  אים  נקבעו תנבו  באופן  "הצו"(,    -  להלן)  ( 2017

 עם רישום יחידות ההשתתפות למסחר בבורסה לצורכי מס.כהגדרתה בצו, תחשב כחברה 
  משטר המס שחל על ולכן קבעו בצו, נש איםנותפות עומדת בתאביב הש-ערך בתל ניירותל

  יין. נדבר וע ו כחברה לכלנהי פקה ורישום יחידות ההשתתפות כאמור,הנהשותפות לאחר ה
היא זו שתדווח על   השותפותו סות של השותפות יתבררו בשותפות נבהתאם, ההוצאות וההכ

כאמור, לפי שיעורי המס החלים ההכנסה החייבת    במס בגין  . השותפות תישאהחייבת  תהסנהכ
 על חברה.

 

 .23%הינו   2020בשנת שיעור מס החברות בישראל  
 

השותפות פנתה בפניה מקדמית לרשויות המס במטרה לקבוע את הסדר ניכוי מס במקור עבור   .2
 בעלי יחידות ההשתתפות בקרן. 

 
 

 הוצאות הנהלה וכלליות     -: 14באור 
 

  

לתקופה שהחלה  
במאי,   27ביום 

)יום   2020
ההקמה(  

והסתיימה ביום  
 2020בדצמבר,  31

 ארה"ב אלפי דולר  
   

 170  שכר עבודה, משכורות ונלוות
 69  שירותים מקצועיים   

 27  ביטוחים ואגרות 
 16  תשלום מבוסס מניות

 39  דמי ניהול  
 44    אחרות

  365 
 

 

 

 הכנסות מימון - : 15 באור
 

  

שהחלה  לתקופה 
במאי,   27ביום 

)יום   2020
ההקמה(  

והסתיימה ביום  
 2020בדצמבר,  31

 ארה"ב אלפי דולר  
   

 2  הכנסות ריבית 
 88  הפרשי שער   

  90 
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 קשורים   צדדיםיתרות ועסקאות עם  - : 16 באור

 

 הרכב :   .א

 
 בדצמבר 31  
  2020 
 ארה"ב אלפי דולר  
   

   יתרות חובה 
 18  *( אלמדה נאמנויות בע"מ

   
   יתרות זכות 

 30   אלמדה חברת ניהול בע"מ
 
אלפי דולר  18הייתה  בע"מ נאמנויות מול אלמדה 2020היתרה הגבוהה ביותר של השותפות בשנת  *(

 ארה"ב.
 

מנכ"לית וסמנכ"ל יו״ר הדירקטוריון,  –  תגמול והטבות לבעלי עניין ואנשי מפתח ניהוליים  .ב
 השקעות 

 
    השותף הכללי יו"ר דירקטוריון

 

מר   משרה. 15%מר ארי ברונשטיין מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של השותף הכללי בהיקף של 
 אלפי דולר(, בתוספת מע"מ כדין.  4.5 -ש"ח )כ 15,000ברונשטיין זכאי לדמי ניהול חודשיים בסך של  

 
במקרה של סיום הסכם השירותים, למעט כתוצאה מסיבה, מר ברונשטיין יהיה זכאי להודעה מוקדמת  

 חודשים וכן למענק הסתגלות בהיקף המקסימלי הקבוע במדיניות התגמול. 3בת 
 

לקבל  זכאי במסגרת אישור תכנית אופציות לרכישת יחידות השתתפות בשותפות מר ברונשטיין 
מסך יחידות ההשתתפות   1% -כ  אופציות לרכישת יחידות השתתפות, אשר יקנו החזקה של 68,000

מיד לאחר ההנפקה, במחיר מימוש השווה למחיר יחידת השתתפות בהנפקה עבור כל יחידת 
 .השתתפות

 
 ת השותף הכללי מנכ"לי

 

לשכר בשותף הכללי.  ד"ר יניב זכאית  יתד"ר אירית יניב מכהנת כמנכ"ל השותף הכללי וכדירקטור
כן,  מדד המחירים לצרכן. כמושיעור עליית צמוד ל אלפי דולר( 15 -ש"ח )כ 50,000 של חודשי בסך

, מכשיר סלולרי ורכב להטבות סוציאליות )וגילום מלא בגינן( כמקובל ועל פי דיןת ד"ר יניב זכאי
  בהוצאות הקשורות לאחזקת הרכב ד"ר יניב  זכאית לנשיאה  בנוסף,  .  ושותפה מייסדת  כמקובל למנכ"ל

 .  ואחזקת המכשיר הסלולרי וכן  זכאית לגילום מלא של ההוצאות בגינם
 

 למפורט במדיניות התגמול של השותפות.ד"ר אירית יניב  זכאית לבונוס שנתי בהתאם 
יניב עשויה לקבל בונוס בשיעור של עד משכורת אחת בלבד עבור כל אירוע מימוש,   ד"ר אירית 

 ו בהסכם השותפות. כהגדרת
 משכורות. 6בכל מקרה, סך הבונוס השנתי לו תהא ד"ר אירית יניב זכאית לא יעלה על  

 
בהתאם לעקרונות משכורות, והכל  3"ר אירית יניב תהא זכאית למענק מיוחד בגובה של עד בנוסף, ד 

המפורטים במדיניות התגמול. בנוסף, במקרה של סיום יחסי ההעסקה, למעט כתוצאה מסיבה, ד"ר 
חודשים וכן למענק הסתגלות בהיקף המקסימלי הקבוע   6יניב תהא זכאית להודעה מוקדמת בת 

 במדיניות התגמול.
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 )המשך(  קשורים  צדדיםיתרות ועסקאות עם  - : 16 באור

 
מנכ"לית וסמנכ"ל יו״ר הדירקטוריון,  –  תגמול והטבות לבעלי עניין ואנשי מפתח ניהוליים  .ב

 )המשך(  השקעות
  

 סמנכ"ל השקעות בשותף הכללי
 

( בשותף הכללי ודירקטור בשותף  Chief Investments Officerמר אמיר בלאט מכהן כסמנכ"ל השקעות )
מדד שיעור עליית  צמוד לאלפי דולר(    15  -ש"ח )כ  50,000  של  לשכר חודשי בסךהכללי.  מר בלאט זכאי  

,  להטבות סוציאליות )וגילום מלא בגינן( כמקובל ועל פי דיןמר בלאט  כן, זכאי המחירים לצרכן. כמו
להשתתפות   מר בלאט יהיה זכאיבנוסף, . ושותף מייסד מנכ"לסמכשיר סלולרי ורכב כמקובל ל

 בהוצאות הקשורות לאחזקת הרכבלנשיאה  מר בלאט יהיה זכאיבנוסף,  .רכב וסלולריבהוצאות 
 .ואחזקת המכשיר הסלולרי וכן תהא זכאית לגילום מלא של ההוצאות בגינם

 

 למפורט במדיניות התגמול של השותפות.זכאי לבונוס שנתי בהתאם   מר בלאט
ו לקבל בונוס בשיעור של עד משכורת אחת בלבד עבור כל אירוע מימוש, כהגדרת עשוימר בלאט         

 בהסכם השותפות. 
  
 משכורות.  6זכאי לא יעלה על   יהיה מר בלאטבכל מקרה, סך הבונוס השנתי לו  

 
משכורות, והכל בהתאם לעקרונות  3מיוחד בגובה של עד  למענקמר בלאט יהיה זכאי בנוסף,  

המפורטים במדיניות התגמול. בנוסף, במקרה של סיום יחסי ההעסקה, למעט כתוצאה מסיבה, מר 
חודשים וכן למענק הסתגלות בהיקף המקסימלי הקבוע   6בלאט יהיה זכאי להודעה מוקדמת בת 

 במדיניות התגמול.
 

 לשותף הכללי  להוני דמי .א
 

לעיל, השותף הכללי זכאי לדמי ניהול רבעוניים    1א.  12  ר בהתאם להסכם השותפות כפי שמופיע בביאו
 :ןכדלהלמסך נכסי השותפות  0.2%בסך 

 
 2020בדצמבר  31 
 ארה"ב אלפי דולר 

 19,141 סך נכסי השותפות 
 0.2% שיעור דמי הניהול

 38 דמי הניהול הרבעוניים 
 

 הכללי בשותף שליטה  מבעל הלוואה .ב

 
צח בע״מ הנמנית עם בעלי  -דליון דולר שנתקבלה מחברת מיימ 1לפרטים בדבר הלוואה בסך 

כנגד העברת זכויות בהלוואה המירה   2020באוקטובר  5השליטה בשותף הכללי ונפרעה ביום 
 . לעיל 'ב 6מד בע״מ ראה ביאור רבחברת טיילו
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 המאזן לאחר תאריך  אירועים –  17באור 

 

השקעה    כי דירקטוריון השותף הכללי אישר  השותפות    הודיעה  ,2021  בפברואר  8ביום     .א
סך כולל   "(מדיקל  ויריליטי י מדיקל בע"מ )להלן: "ויריליטבחברת  לפיו השותפות תשקיע  

, ובכפוף לעמידה באבני דרך "(, בשתי פעימותדולרמיליון דולר ארה"ב )להלן: " 1.5של 
  10,010מתוכן  מניות בכורה,    20,020עד  כאשר בתמורה תקצה ויריליטי מדיקל לשותפות  

מהונה   3.06%-כהמהוות מניות בכורה אשר תוקצנה לשותפות בסגירה הראשונה 
מ׳ דולר   4השקעה של  בהנחת  מיד לאחר הסגירה הראשונה,  המונפק של ויריליטי מדיקל  

  למניות רגילות ובדילול מלא.המרת מניות הבכורה בסגירה זו וב

   כתב אופציה לרכישת מניות בכורה נוספותגם  בנוסף, בסגירה השנייה יוקצה לשותפות  
  24, לתקופה של עד מכמות המניות שתוקצנה לשותפות בסגירה זו( 50%בסכום של 

ממחיר  150%המשקף גידול של למניה  מימושבמחיר ים. כתב האופציה יוקצה חודש
הכל בכפוף לתנאי כתב האופציה. השקעת השותפות בויריליטי ו המניה בסגירה השנייה,  

  אשר יושקעו על ידימיליון דולר,  8מדיקל תתבצע כחלק מסבב גיוס כולל בסך של עד 
מיליון דולר( ומשקיעים נוספים )עד  1.5-מיליון דולר(, השותפות )כ 6- קבוצת ארקין )כ

חצי מיליון דולר(. ההשקעה תתבצע בפועל רק לאחר חתימת הסכם ההשקעה בין  כ
הצדדים, אשר כפוף לתנאים מתלים, שהעיקרי שבהם הוא אישור סבב הגיוס )בכללותו( 

 על ידי אסיפת בעלי המניות של ויריליטי מדיקל. 
עוסקת ו 2016במאי  2 היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל בתאריך מדיקלויריליטי 

 .הבריאות המיניתבפיתוח של טכנולוגיות חדשניות בתחום 
 

אישר דירקטוריון השותף הכללי את מדיניות מימוש ההשקעות   2021  ,בפברואר  16ביום     .ב
 לעיל. (1) 3המפורטת בבאור 

 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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 אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת 

 התאגיד פרטים נוספים על    - ד'    חלק 

 

 

 

 תלאלמדה ונצ'רס שותפות מוגב   : השותפותשם 

 540296795   : ברשםשותפות מס' 

 45, תל אביב, המגדל המשולש, קומה 132דרך מנחם בגין    : רשום מען

 irit@almedaventures.com   : האלקטרוני  הדואר כתובת

 7885599-09   :    טלפון

 6124545-03   :  פקס

 2020בדצמבר  31   : תאריך המאזן

 2020בפברואר  16   : הדוח  הגשת מועד
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     הרבעוניים הכולל הרווח עלתמצית דוחות  :א'10תקנה 

   (דולר)באלפי  2020שנת   הרביעי שלרבעון ל  השותפותשל  הכולל  הרווח  על מאוחדיםהדוחות ה תמציתלהלן  

 
 4 רבעון

 
2020 

    
 327  327 הוצאות הנהלה וכלליות

 38  38 דמי ניהול 
 365  365 סה״כ הנהלה וכלליות 

 90  90 הכנסות מימון
    

 275  275 הפסד לתקופה

 שימוש בתמורת ניירות הערך : 'ג10תקנה 

ביעוד  השותפות    מילאה  2020במהלך שנת   יחידות ההשתתפות אחר הכתוב  תמורת ההנפקה שנתקבלה מהצעת 

הנושא תאריך   2020ספטמבר ב  29מיום במסגרת התשקיף להשלמה של השותפות ( 3עד  1)סדרות אופציה הוכתבי  

 . להלן אופן השימוש בתמורת ההנפקה, מיד לאחר השלמת ההנפקה:"(התשקיף)להלן: "  2020בספטמבר  30

מש להחזר הוצאות המייסדים בכל הקשור להקמת השותפות,  יאשר ש ,  דולר(אלפי    261-)כ   ש"ח  אלפי   893 •

  לתשקיף. 5.3.1.1, וזאת בהתאם לסעיף מימון פעילותה והוצאות הכרוכות בביצוע ההנפקה

, וזאת  להחזר הלוואה שהועמדה לשותפות לצורך רכישת ההחזקות בטיילורמד , אשר שימשדולר  1,000,000 •

 .לתשקיף  7.6.2.7. לפרטים ראו סעיף  לתשקיף 5.3.1.2בהתאם 

( לצורך  3עד    1מהצעת יחידות ההשתתפות וכתבי האופציה )סדרות  בנוסף, עושה השותפות שימוש בתמורה שקיבלה  

-חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגיות בתעשייה, התשמ"דמו"פ )כהגדרת המונח בהשקעות בפרויקטי  

  7.3כפי שתוארה בסעיף    של השותפות  בהתאם למדיניות ההשקעות  וכן לצרכי הניהול והתפעול השוטף, והכל(  1984

. לתשקיף
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 מסחר בבורסה   : 20תקנה  : 11תקנה 

 ועד לפרסום הדוח נרשמו למסחר בבורסה ניירות ערך של השותפות המפורטים להלן:  2020במהלך שנת  

 . , ללא ע"נהשתתפות  יחידות 6,909,400 .א

 השתתפות. ( הניתנים למימוש ליחידות 1כתבי אופציה )סדרה  3,454,700 .ב

 ( הניתנים למימוש ליחידות השתתפות. 2כתבי אופציה )סדרה  3,454,700 .ג

,  2020בדצמבר    8יצוין, כי ביום    ( הניתנים למימוש ליחידות השתתפות.3כתבי אופציה )סדרה    1,580,900 .ד

 ( על פי תנאיהם. 3פקעו כתבי אופציה )סדרה 

אשר הוקצו לדירקטורים    אופציות לא סחירות  102,000יחידות השתתפות אשר תנבענה ממימוש    102,000 .ה

 בשותף הכללי. 

 :חהדו  בתקופת  הופסק בהם המסחר  אשר  ערך ניירות

   .השותפות  של ערך בניירות המסחר  הופסק לא  דוחה  בתקופת



 2-ד

 

   לנושאי משרה בכירהו עניין לבעלי תגמולים : 21קנה ת

כן אודות התגמולים  , ואודות התגמולים שניתנו לבעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בשותפות ו/או בשותף הכללי בשנת הדוחלהלן פירוט   .א

   :)באלפי דולר ארה"ב(  2020בדצמבר   31 שניתנו לבעלי עניין בשותפות ו/או בשותף הכללי, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של השותפות ליום

 1התגמולים מקבל יפרט
  אחרים  תגמולים שירותים בעבור תגמולים 

 אלפי דולר ארה"ב ב נתונים

 תפקיד שם 
 היקף
 משרה

 החזקה שיעור
 התאגיד  בהון 

בדילול % )
 מלא( 

עלות  
 2שכר

 מענק
 מבוסס תשלום

 3יחידות השתתפות
 דמי

 ניהול 
דמי 
 ייעוץ 

 ריבית  אחר עמלה
דמי 

 שכירות
 "כסה אחר

אלמדה חברת  
 ניהול בע"מ 

חברת השותף  
 הכללי 

100% 40.1%  -  -  - 385  -  -  -  - 13.2  - 51.2 

 ארי ברונשטיין
יו"ר דירקטוריון 

 י לפעיל בשותף הכל 
15%  -  -  - 

אופציות  68,000
לרכישת יחידות 

בשווי של  6השתתפות
 . 51-כ

13.57  -  -  -  -  -  - 64.5 

 ד"ר אירית יניב 
מנכ"ל ודירקטור  

 בשותף הכללי 
100% 0.07 860.5 90  -  -  - - - - - - 60.5 

 
,  מניות מבוסס  תשלום,  ריבית,  עמלה,  שכירות  דמי,  ייעוץ  דמי, ניהול  דמי,  מענק,  שכר,  כסף  שווה שהוא  דבר  וכל  כסף  סכום ולרבות,  בעקיפין  ובין  במישרין בין,  תגמול  למתן   התחייבות  לרבות  -"  תגמול"    1

 .דיבידנד למעט  והכל, אחרת  הטבה וכל הנאה טובת , פנסיוני תשלום שאינו  פרישה תגמול
 מעביד, וכל הכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד.-לרבות תנאים נלווים לשכר, כגון החזקת רכב, טלפון, תנאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי עובד –" שכר"  2
 . כמשמעותו לפי כללי החשבונאות המקובלים –מבוסס מניות"  תשלום"   3
 (. ללא החזקה ביחידות השתתפות) הון השותפות לצרכי השתתפות בהכנסות/הוצאות/רווחים בלבדמ 0.1%-בותף הכללי יחזיק , הש2020בספטמבר  29מיום  ל פי הסכם השותפות ע  4
 מיליון ש"ח( 62.9מיליון דולר ) 19.1-מחושב לפי סך נכסים בגובה של כ   5
 .לתשקיף 9.2.1.10 סעיף ראו, האופציות  של הכלכלי הערך אודות לפרטים  6
 .להלןזו,  21לתקנה  1'ב , ראו סעיף ברונשטייןשל מר   כהונתומהשותף הכללי. לפרטי תנאי  דמי הניהול מקבל את   7
 .להלןזו,  21לתקנה  2ב', ראו סעיף ד"ר יניבשל  העסקתהמהשותף הכללי. לפרטי תנאי שכרה את  ת מקבל  8
 . לא שולם מענק 2020בגין שנת   9
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 1התגמולים מקבל יפרט
  אחרים  תגמולים שירותים בעבור תגמולים 

 אלפי דולר ארה"ב ב נתונים

 תפקיד שם 
 היקף
 משרה

 החזקה שיעור
 התאגיד  בהון 

בדילול % )
 מלא( 

עלות  
 2שכר

 מענק
 מבוסס תשלום

 3יחידות השתתפות
 דמי

 ניהול 
דמי 
 ייעוץ 

 ריבית  אחר עמלה
דמי 

 שכירות
 "כסה אחר

 אמיר בלאט 
סמנכ"ל השקעות 
ראשי ודירקטור  
 בשותף הכללי 

100% 0.01 1060.4 110  -  -  - - - - - - 60.4 

 22.7 - - - - - 1222.7 -  -  -  -  -  20% סמנכ"ל כספיים ירון חרמש

 

 
 .להלןזו,  21לתקנה  3ב,, ראו סעיף בלאטמהשותף הכללי. לפרטי תנאי העסקתו של מר  שכרו מקבל את   10
 . לא שולם מענק 2020בגין שנת   11
טוטאל פייננס בע"מ. סכום    סכום זה כולל גם שירותי סמנכ"ל כספים, הנהלת חשבונות ושכר המוענקים לשותפות על ידיבאמצעות טוטאל פייננס בע"מ.    פות שירותי סמנכ"לות הכספים מוענקים לשות  12

לפרטים נוספים וכן לפרטים בדבר שירותים נוספים שמקבל השותף הכללי  מהתמורה הכוללת כאמור.  10%-מהתמורה הכוללת המשולמת לטוטאל פייננס כאשר השותף הכללי נושא ב  90%זה מייצג 
 להלן.   זו,  21לתקנה  4ב'   עבור השותפות ועבור עצמו מאת טוטאל פייננס בע"מ, ראו סעיף
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 ו/או השותפות  נושאי המשרה בשותף הכלליתנאי כהונה והעסקה של  .ב

 ארי ברונשטיין  .1

משרה. בהתאם להסכם    15%מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של השותף הכללי בהיקף של    מר ברונשטיין

מר ברונשטיין לדמי ניהול    זכאיבין מר ברונשטיין לבין השותף הכללי,    2020בספטמבר    29שירותים מיום  

כדין.   15,000חודשיים בסך של   כן,    ש"ח, בתוספת מע"מ  אופציות    68,000למר ברונשטיין הוקצו  כמו 

לה למימוש  אחת    68,000-ניתנות  השתתפות  יחידת  למחיר  השווה  מימוש  במחיר  השתתפות  יחידות 

ש"ח צמוד לשער היציג של הדולר ארה"ב כנגד הש"ח(, כפוף    10בהנפקה לציבור על פי התשקיף )קרי:  

  מכמות האופציות בכל רבעון( והתאמות   1/16לתקופת הבשלה אשר תיפרס על פני ארבע שנים )הבשלה של  

 . לתשקיף 9.2.1מקובלות. לפרטים אודות תנאי האופציות, ראו סעיף  

 ד"ר אירית יניב  .2

ד"ר אירית יניב מכהנת כמנכ"ל השותף הכללי וכדירקטור בשותף הכללי. בהתאם להסכם עבודה אישי  

  של  לשכר חודשי בסךיניב לבין השותף הכללי, ד"ר יניב זכאית  אירית  בין ד"ר    2020  ספטמברב  29מיום  

לדמי הבראה, חופשה  ת ד"ר יניב  כן, זכאי  מדד המחירים לצרכן. כמושיעור עליית  ש"ח צמוד ל  50,000

וגילום מלא בגין הפרשות אלה  שנתית, ימי מחלה, הפרשות לקרן השתלמות , מכשיר סלולרי  ולפנסיה 

למנכ"ל כמקובל  בנוסף,  מייסדת  ושותפה  ורכב  לנשיאה    אירית  ד"ר .  זכאית  הקשורות  יניב  בהוצאות 

 .  ואחזקת המכשיר הסלולרי וכן תהא זכאית לגילום מלא של ההוצאות בגינם לאחזקת הרכב 

 שנתית, כהגדרתה להלן:  NAVד"ר אירית יניב זכאית לתשלום בונוסים בהתאם לעמידה ביעדי תשואת 

בניכוי   NAVתשואה שנתית  
 מזומן

 מספר משכורות

 2 ומעלה  8%
 4 ומעלה   10%
 6 ומעלה   12%

" תחושב כמנה שבין )א( הון עצמי של השותפות על פי הדוחות הכספיים השנתיים  שנתית   NAVתשואת  "

הדוחות   של  במאזן  המופיעים  מזומנים  ושווי  מזומנים  בניכוי  כלשהי  לשנה  השותפות  של  המבוקרים 

האמורים ובניכוי סכומי השקעה שהושקעו בפועל בתאגידי מטרה באותה שנה )מחושב נומינלית( לבין  

של השותפות על פי הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של השותפות לשנה הקודמת  )ב( הון עצמי  

 בניכוי מזומנים ושווי מזומנים בדוחות הכספיים כאמור.  

מימוש, כהגדרת  אירוע  כמו כן, זכאית ד"ר אירית יניב לבונוס בשיעור של עד משכורת אחת בלבד עבור כל  

בין השותף הכללי לבין אלמדה    2020בספטמבר    29ום  שנחתם בי  להסכם שותפות  9.3מונח זה בסעיף  

" )להלן:  בע"מ  הראשוןנאמנויות  המוגבל  והשותף  השותפות"- "  העניין(הסכם  לפי  שפורסם  ",  כפי   ,

 משכורות. 6. בכל מקרה, הבונוס השנתי של ד"ר אירית יניב לא יעלה על במסגרת התשקיף

במקרה של השקעת מאמץ חריג ויוצא דופן בפרויקט כלשהו  בנוסף, ד"ר אירית יניב זכאית למענק מיוחד  

  3או עבור תרומה משמעותית להצלחת השותף הכללי והשותפות ולקידום מטרותיהם בסך שלא יעלה על  

 .  משכורות חודשיות ברוטו
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יניב תהא זכאית להודעה מוקדמת  במקרה של סיום יחסי ההעסקה, למעט כתוצאה מסיבה, ד"ר אירית  

 חודשים וכן למענק הסתגלות בהיקף המקסימלי הקבוע במדיניות התגמול. 6בת 

 .  תחרות- לשמירה על סודיות ולאיד"ר יניב לל התחייבויות של ו הסכם העבודה כ

 מר אמיר בלאט  .3

רקטור בשותף  ( בשותף הכללי ודיChief Investments Officerמר אמיר בלאט מכהן כסמנכ"ל השקעות )

בין מר בלאט לבין השותף הכללי, זכאי מר    2020בספטמבר    29הכללי. בהתאם להסכם עבודה אישי מיום  

מר בלאט    כן, זכאי  מדד המחירים לצרכן. כמו שיעור עליית  ש"ח צמוד ל  50,000לשכר חודשי בסך  בלאט  

ולפנסיה וגילום מלא בגין הפרשות    לדמי הבראה, חופשה שנתית, ימי מחלה, הפרשות לקרן השתלמות

בהוצאות  לנשיאה    מר בלאט זכאי. בנוסף,  ושותף מייסד  מנכ"לס, מכשיר סלולרי ורכב כמקובל ל אלה

 .  ואחזקת המכשיר הסלולרי וכן יהא זכאי לגילום מלא של ההוצאות בגינם הקשורות לאחזקת הרכב

 :  לעילשנתית, כהגדרתה  NAVשואת מר אמיר בלאט זכאי לתשלום בונוסים בהתאם לעמידה ביעדי ת

בניכוי   NAVתשואה שנתית  
 מזומן

 מספר משכורות

 2 ומעלה  8%
 4 ומעלה   10%
 6 ומעלה   12%

מימוש, כהגדרת  אירוע כמו כן, זכאי מר אמיר בלאט לבונוס בשיעור של עד משכורת אחת בלבד עבור כל 

זה בסעיף   על  להסכם השותפות. בכל מקרה,    9.3מונח  יעלה    6הבונוס השנתי של מר אמיר בלאט לא 

 משכורות. 

במקרה של השקעת מאמץ חריג ויוצא דופן בפרויקט כלשהו  בנוסף, מר אמיר בלאט זכאי למענק מיוחד  

  3או עבור תרומה משמעותית להצלחת השותף הכללי והשותפות ולקידום מטרותיהם בסך שלא יעלה על  

 .  משכורות חודשיות ברוטו

סיום יחסי ההעסקה, למעט כתוצאה מסיבה, מר אמיר בלאט יהא זכאי להודעה מוקדמת בת    במקרה של

 חודשים וכן למענק הסתגלות בהיקף המקסימלי הקבוע במדיניות התגמול.  6

 .  תחרות- לשמירה על סודיות ולאימר בלאט לל התחייבויות של ו הסכם העבודה כ

 ירון חרמש  .4

משרה, בהתאם להסכם שירותים    20%הכללי בהיקף של    מר חרמש מכהן כסמנכ״ל כספים של השותף

"( לבין השותף הכללי. על פי  פייננס טוטאלשנחתם בין טוטאל פייננס בע"מ )להלן: " 2020ביוני  16מיום 

התחייבה   פייננס  טוטאל  התשקיף,  פי  על  השותפות  של  לציבור  הראשונה  ההנפקה  ממועד  ההסכם, 

  ירון  מר באמצעות  משרה  20%  של בהיקף  עבור השותפות כספים"ל סמנכ שירותילהעמיד לשותף הכללי 

וכן שירותי סמנכ"ל כספים עבור השותף הכללי )בנפרד מהשותפות( באמצעות מר ירון חרמש וכן    חרמש

חודשית    ושכר   חשבונות   הנהלת,  חשבות  ירותי ש וזאת בתמורה  ועבורו,  עבור השותפות  הכללי  לשותף 
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  ספת מע"מ. לפרטים בדבר נשיאת השותף הכללי בעלויות אלה ראו סעיף ש"ח בתו  24,000כוללת בסך של  

   להלן. 22לתקנה  'ו

  השירותים הסכם  ימים. כן כולל    7ההסכם קובע כי כל צד רשאי לבטל את ההסכם בהודעה מראש בת  

 . תחרות- לשמירה על סודיות ולאיטוטאל פייננס התחייבויות של  

 דמי ניהול לשותף הכללי   .5

השותף הכללי ייתן שירותי ניהול וייעוץ לשותפות באמצעות המייסדים, להסכם השותפות,   9.1לפי סעיף  

"(, בתמורה לדמי ניהול רבעוניים  המייסדים"  )להלן: ד"ר אירית יניב, מר אמיר בלאט ומר צחי סולטן  

הרבעוניים או  מופיעים בדוחות הכספיים הם  ש  כפי ,  בשיעור משתנה, בהתאם לסך הנכסים של השותפות

 המאוחדים הסקורים או המבוקרים של השותפות, כמפורט להלן:  השנתיים

 ;  0.2%שיעור דמי הניהול יעמוד על  -מיליון דולר  120-במקרה בו סך הנכסים הינו נמוך מ •

מיליון    240  מיליון דולר, או גבוה מסכום זה, אך נמוך מסך של   120במקרה בו סך הנכסים עומד על   •

 ; 0.15%שיעור דמי הניהול יעמוד על   -דולר 

 ; 0.125%שיעור דמי הניהול יעמוד על    –מיליון דולר או גבוה ממנו    240במקרה בו סך הנכסים הינו   •

 "(.  דמי הניהול והכל בתוספת מע"מ כדין, וזאת לאורך כל חיי השותפות )להלן: "

הרבעון בגין  לשותף הכללי  הניהול המגיעים  בסיס מספר    חושבוהקלנדרי הראשון    דמי  על  פרו ראטה 

לתום אותו רבעון  על פי התשקיף ו  הראשונה לציבור של השותפות  הימים שחלפו ממועד השלמת ההנפקה

 .   (2020בדצמבר  31קלנדרי )קרי: 

 השתתפות בהוצאות  .6

תפות, והכל  כל הוצאות השותפות והשותף הכללי, שתוצאנה בקשר לעסקי השותפות, ישולמו על ידי השו

 להסכם השותפות. 9.2כמפורט בסעיף 

 דמי יוזמה  .7

מהתמורה נטו בגין    20%בשיעור של  ו/או לבעלי השליטה בו דמי יוזמה  השותפות תשלם לשותף הכללי  

בהתאם   והכל  יוזמה,  דמי  לתשלום  הסף  בתנאי  לעמידה  כפוף  כדין,  מע"מ  בתוספת  מימוש  אירוע  כל 

 להסכם השותפות.  9.3ובכפוף להוראות סעיף 

להבנת השותפות, דמי היוזמה מהווים "דמי יוזמה", כהגדרת המונח פקודת השותפויות, ולכן, לא יצריכו  

 ההשתתפות לאורך כל חיי השותפות. אישור של מחזיקי יחידות 

 בשותף הכללי  דירקטוריםהגמול  .ג



 7-ד

20282/1260/7230788v1 

  הגמולכי    השותף הכללישל ת בעלי המניות  והאסיפהשותף הכלי  אישרו דירקטוריון  ,  2020בספטמבר    29יום  ב

 יהיה כדלקמן:  דירקטוריםה של

דירקטוריון פעיל של השותף  מכהן כיו"ר  ה   ,ברונשטיין  ארי  מרלפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של   .1

 זו, לעיל.  21לתקנה  1, ראו סעיף ב'משרה 15%הכללי בהיקף של 

ד"ר אירית יניב, מר אמיר בלאט, מר צחי  )למעט  כל הדירקטורים החברים בדירקטוריון השותף הכללי   .2

ברונשטייןו,  סולטן המפורטים  ל  םזכאי  (מר  הקבועים  לסכומים  בהתאם  השתתפות  וגמול  שנתי  גמול 

, בהתאם לדרגת ההון של  2000-בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

בסעיף   כמתואר  ופטור,  שיפוי  וביטוח,  האמורות  בתקנות  כמפורט  הוצאות  להחזר  וכן    9.5השותפות, 

 .  לתשקיף

  17,000-אופציות, הניתנות למימוש ל   17,000הוקצו  ר עידן נוריק ופרופ' יונתן הלוי  כל אחד ממלבנוסף,   .3

התשקיף  יחידות השתתפות במחיר מימוש השווה למחיר יחידת השתתפות אחת בהנפקה לציבור על פי  

ש"ח צמוד לשער היציג של הדולר ארה"ב כנגד הש"ח(, כפוף לתקופת הבשלה אשר תיפרס על    10)קרי:  

מכמות האופציות בכל רבעון(. כל יתר תנאי האופציות יהיו בהתאם    1/16שנים )הבשלה של    פני ארבע

 לעיל.   זו, 21לתקנה  1ב'לתנאי האופציות של יו"ר הדירקטוריון כמפורט בסעיף  

 פטור מאחריות, שיפוי וביטוח  .ד

 ביטוח נושאי משרה   .1

בספטמבר    3  ת השותפות מיוםאישר דירקטוריון השותף הכללי את התקשרו  2020בספטמבר    29ביום  

  בשותף הכללי ו/או  רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה המכהנים בשותפות,  ל  2020

שלה בנות  קשורות  ם,בחברות  "אליהם  ובחברות  )להלן:  לעת  מעת  בה  שיכהנו  וכפי  ביטוח ,  פוליסת 

 "( אשר תנאיה העיקריים הינם כדלקמן: האחריות השוטפת

למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח  מיליון דולר    5לא יעלה על  גבול אחריות המבטח על פי הפוליסה   .א

 בתוספת הוצאות משפט סבירות מעבר לגבול האחריות.  

 .  דולר 60,000לא תעלה על הפרמיה השנתית שתשלם השותפות   .ב

 חודשים.  12הפוליסה הינה לתקופה של  .ג

הפוליסה כוללת כיסוי לשותפות עצמה לעניין תביעות בקשר עם הפרת דיני ניירות ערך וכן הרחבה   .ד

 לפיה לנושאי המשרה זכות קדימה על פני השותפות והשותף הכללי בקבלת תגמולי ביטוח.  

   (POSI) פוליסת ביטוח אחריות בגין הנפקה לציבור .2

,  זו לעיל  21לתקנה    1ד'   שוטפת כאמור בסעיףבנוסף להתקשרות השותפות בפוליסת ביטוח האחריות ה

ביטוח    2020בספטמבר    29ביום   בפוליסת  השותפות  התקשרות  את  הכללי  השותף  דירקטוריון  אישר 

נוספת ונפרדת המכסה את חבות השותפות, השותף הכללי, השותף המוגבל הראשון, הדירקטורים, נושאי  

עת ניירות הערך של השותפות לפי התשקיף. גבול  המשרה והעובדים, בגין תביעות אפשריות בקשר עם הצ
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למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח בתוספת  מיליון דולר    5לא יעלה על  אחריות המבטח על פי הפוליסה  

פוליסת ביטוח "  )להלן:דולר    70,000והפרמיה לא תעלה על  הוצאות משפט סבירות מעבר לגבול האחריות  

 שנים.   7מראש לתקופה של "(. פוליסת ביטוח ההנפקה נערכת ההנפקה

 נושאי משרה  פטור ושיפוי .3

אישר דירקטוריון השותף הכללי הענקת כתבי פטור ושיפוי לשותף הכללי ולכל    2020בספטמבר    29ביום  

אחד מנושאי המשרה בשותף הכללי ובשותפות, לרבות לבעלי ענין בשותף הכללי המכהנים כנושאי משרה.  

ונושאי המשרה בש ותף  בהתאם לכתב הפטור והשיפוי, השותפות תפטור מאחריות את השותף הכללי 

הכללי ובשותפות, לרבות בעלי ענין בשותף הכללי המכהנים כנושאי משרה וכן תשפה את השותף הכללי  

ו/או כל אחד מנושאי המשרה בשותף הכללי ובשותפות, בשל כל הפסד, הוצאה או נזק שהם או שלוחיהם  

שו או חדלו בשם  יישאו בהם או שידרשו לשאת בהן, במישרין או בעקיפין, בשל כל מעשה או מחדל אותו ע

לפרטים בדבר רכישת  פי דין.   פי הסמכויות שהוענקו לשותף הכללי בהסכם השותפות או על  השותפות על

  1ד'פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ורכישת פוליסת ביטוח בגין ההנפקה, ראו סעיפים 

 לעיל.  זו, 21לתקנה  2ד'-ו

 בתאגיד  השליטה  :א21 התקנ

לאור ההסדרים בין בעלי המניות בשותף הכללי, .  א השותף הכלליו, ה הדוחנכון למועד    שותפות בעל השליטה ב

 ת. השותף הכללי רואה בד"ר אירית יניב, מר אמיר בלאט , מר צחי סולטן, ואריה יעקבסון כבעלי השליטה בשותפו 

 שליטה  בעל עם עסקאות : 22תקנה 

השליטה בשותף הכללי או  למיטב ידיעת השותפות, להלן פרטים בדבר כל העסקאות עם השותף הכללי או עם בעלי  

שלבעלי השליטה בשותף הכללי יש עניין אישי באישורן, אשר השותפות או תאגיד בשליטתה או חברה קשורה לה, 

 :התקשרו בה במהלך שנת הדיווח או שהן עדיין בתוקף במועד פרסום הדוח, למעט עסקאות זניחות

 , החזר הוצאות ודמי יוזמה דמי ניהול .א

ניהול, החזר הוצאות ודמי היוזמה לשותף הכללי, ראו סעיפים  לפרטים בדבר תשלום דמ   9.3-ו   9.2,  9.1י 

השותפות. ניהול   להסכם  דמי  שילמה  לא  יוזמה   השותפות  דמי  הדוח  או  בשנת  הכללי  ושילמה    לשותף 

 ש"ח למייסדים בגין החזר הוצאות. אלפי  893השותפות 

 פטור ושיפוי  .ב

 לעיל. , 21לתקנה   3ד' לנושאי המשרה בשותף הכללי ראו סעיףלפרטים בדבר מתן כתב פטור ושיפוי 

 פוליסות ביטוח .ג

בגין   ביטוח  פוליסת  ורכישת  משרה  ונושאי  דירקטורים  אחריות  ביטוח  פוליסת  רכישת  בדבר  לפרטים 

 לעיל. , 21לתקנה  2ד'- ו 1ד' ההנפקה, ראו סעיפים
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 הסכמי העסקה  .ד

  ו השותף הכללי לבין ד"ר אירית יניב ומר אמיר בלאט, רא לפרטים בדבר הסכמי העסקה אישיים בין חברת  

 לעיל, בהתאמה.    21לתקנה   3ב'-ו  2ב' סעיפים

 עסקת מסגרת עם דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ  .ה

  קפיטל   דיסקונט  עם  מסגרת  בעסקת  התקשרות  ילהכל   השותף   דירקטוריון   אישר  2020בספטמבר    29  ביום

,  הכללי  בשותף  השליטה  מבעלי  אחד  שהינו,  סולטן  צחי   מר  בשליטת"(, חברה  דיסקונט"מ )להלן: "בע   חיתום

כחתם ו/או כמפיץ,    שתשמששל דיסקונט על מנת    שירותיה  את  לעת  מעתהשותפות תהא רשאית לשכור    לפיה

השותפות    ביןשל השותפות, ובלבד שתנאי ההתקשרות    ו/או חוב  ו/או ביחד עם אחרים, בגיוסי הון  הבעצמ

המצטברים   הפרמטרים  על  מבוססים  יהיו  כאמור    כמפורטודיסקונט  המסגרת  עסקת  תקפה    תהאלהלן. 

 תשקיף.  ההחל ממועד רישומן למסחר לראשונה של יחידות ההשתתפות על פי   שנים חמשלתקופה של 

יהיו  ו/או החוב  ככל שבגיוס ההון  .1 לא  נוספים,  ו/או מפיצים  ישתתפו חתמים  אי  תנ  של השותפות 

אותם שירותים עם החתמים ו/או    ההתקשרות עם דיסקונט טובים יותר מתנאי ההתקשרות בגין 

 המפיצים הנוספים כאמור. 

ו/או החוב, לפי העניין,  סך העמלות יקבע לפי ממוצע משוקלל של העמלות שנגבו בכלל גיוסי ההון   .2

לגיוס האמור,    עשרה החודשים שקדמו   בשמונהבתחום המחקר ופיתוח  השתתפה דיסקונט,  ם  בה

דומה לשווי    ו/או החוב של כל תאגיד כאמור  גיוס ההון  לתאגידים אשר שווי השוק שלהם במועד

במועד   השותפות  של  ההוןאישור  השוק  השותפות  גיוס  של  האורגנים  ידי  על  החוב  )להלן:    ו/או 

  נגבתה, הממוצע המשוקלל יביא בחשבון את גודל ההנפקה בצד שיעור העמלה ש(.  "תאגידים דומים"

לעניין סעיף זה,    צדדים שלישיים.  דיסקונט, עםה  בהם התקשר   ו/או חוב  ובלבד שמדובר בגיוסי הון

  גיוס ההוןאישור  השותפות במועד    שווי שוק דומה הינו שווי שוק שערכו בין מחצית משווי השוק של

  אישור   לבין פי שתיים משווי השוק של השותפות במועד  ו/או החוב על ידי האורגנים של השותפות 

גיוס הון כלשהו בידי    אישור. לדוגמא: אם במועד  ו/או החוב בידי האורגנים של השותפות  ההון   גיוס 

מיליון ש"ח, אזי תאגידים בתחום    50האורגנים של השותף הכללי השותפות נסחרת לפי שווי שוק של  

"ח יהוו את  שמיליוני    25-100ההון שלהם נסחרו בשווי שוק של  גיוס    אישורופיתוח שבמועד    המחקר

 קבוצת הייחוס.  

שנקבעו הינם במחירי ותנאי שוק    של ועדת הביקורת של השותף הכללי שהעמלות  היתקבל אישור .3

 ביחס לתאגידים דומים.

ה  עסקת המסגרת תאושר על ידי האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות בחלוף התקופה הקבוע 

נא לפקודת השותפויות, למעט ביחס לתקופה הראשונה, שתעמוד על חמש שנים ממועד ההנפקה  65בסעיף  

 תשקיף.ההראשונה לציבור על פי  

 .)לרבות תנאי השוק( תהא כפופה לקבלת אישור מראש של המפקחאלה  עמידה בתנאי המסגרת 

 התקשרות עם טוטאל פייננס .ו
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ואסיפת השותפים החלטה לפיה טוטאל פייננס    ילהכל  השותף  דירקטוריון  ראישר  2020בספטמבר    29  ביום

תעמיד לשותף הכללי שירותי סמנכ"לות כספים )באמצעות מר ירון חרמש(, הנהלת חשבונות, חשבות ושכר  

ב  יישא  הכללי  והשותף  השותפות(  עבור  הכללי  לשותף  הניתנים  כאמור  משירותים  מעלות    10%-)בנפרד 

 ם לשותף הכללי עבור השותפות מאת טוטאל פייננס.  שירותים אלה הניתני

יחידות   מחזיקי  של  הכללית  האסיפה  לאישור  תובא  פייננס  טוטאל  עם  ההתקשרות  דין,  לכל  בכפוף 

בסעיף   הקבועה  התקופה  בחלוף  הראשונה,  65ההשתתפות  לתקופה  ביחס  למעט  השותפויות,  לפקודת  נא 

 תשקיף.הבור על פי שתעמוד על חמש שנים ממועד ההנפקה הראשונה לצי

 רישיון שימוש בשטח משרדי עם כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ .ז

ו הכללי  לשותף  הראשון לשותפות,  המוגבל  עם    לשותף  רשות  בר  בע"מ  הסכם  ביוטכנולוגיה  תעשיות  כלל 

לרישיון שימוש בשטח משרדי הנמצא במגדל המשולש של מרכז עזריאלי, אשר כולל שלושה    ("כת"ב)להלן: "

הינם   החודשיים  הרישיון  דמי  חניה.  מקומות  ושני  "  12,250חדרים  )להלן:  מע"מ  בתוספת    דמיש"ח, 

"(. תשלום דמי הרישיון מהווה גם תשלום עבור חלקם היחסי של השותפות, השותף הכללי וחברת  הרישיון

נה, מים, וחשמל. הסכם הרישיון יעמוד בתוקפו עד  ארנו ,  הניהול  דמיאלמדה נאמנויות בע"מ עבור החניות,  

הרישיו2021באוגוסט    31ליום   דמי  במלוא  תישא  השותפות  מקובלות.  ביטול  לזכויות  כפוף  בהתאם  ,  ן 

 להתחייבותה להחזר הוצאות לשותף הכללי כמפורט בהסכם השותפות.  

במצבים מסוימים, ההתקשרות    מכת"בלאור זכויות כלכליות שד"ר אירית יניב ואמיר בלאט עשויים לקבל  

 האמורה עשויה ליצור עניין אישי לד"ר יניב ומר בלאט, הנמנים על בעלי השליטה בשותפות.  

 חברה בשליטת מורי ארקין לסיבוב השקעה בחברת נוראמי מדיקל בע"מ אישור הצטרפות של  .ח

השקעה של חברה  אישר דירקטוריון השותף הכללי, לאחר אישור ועדת הביקורת, את ה  2020  בדצמבר  3יום  ב

" )להלן:  ארקין  מורי  כב"(  ארקיןבשליטת  של  כולל  )  1.5-סך  בע"מ  מדיקל  בנוראמי  דולר  להלן:  מיליון 

מדיקל" השותפות    "(נוראמי  השקעת  לתנאי  המחויבים(  )בשינויים  זהים  בתנאים  א',  בכורה  מניות  כנגד 

בהתאם לתקנה  בנוראמי מדיקל, וזאת כחלק מסיבוב ההשקעה הנוכחי של נוראמי מדיקל. אישור זה ניתן  

"(. לפרטים  תקנות ההקלות"  )להלן:  2000-, התש"ס(הקלות בעסקאות עם בעלי ענין)תקנות החברות  ( ל5)1

מס'  )  2020בנובמבר    1נוספים אודות השקעת השותפות בנוראמי מדיקל, ראו דיווח מיידי של השותפות מיום  

 . , הנכלל בדיווח זה על דרך ההפניה( 2020-01-117825אסמכתא: 

קיימה השותפות מגעים עם משקיעים נוספים    בקשר להשקעה בנוראמי מדיקלהמשא ומתן שנערך  במסגרת  

עניין  ארקין. היות שלחלק מבעלי השליטה בשותף הכללי עשוי להיות  לסיבוב, וביניהם עם    םטרפותהצצורך  ל

תבוצע רק לאחר אישור ובכפוף לקבלת   בהתקשרויות עם ארקין, הוסכם שהשקעת ארקין )ככל שתהיה(אישי  

 )ככל שאלה יתקבלו(. להשתתפותו בסיבובשל השותפות האורגנים   יאישור

וע מינוי  השלמת  של  עם  הצטרפותו  את  הכללי  השותף  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  אישרו  הביקורת,  דת 

ארקין לסיבוב ההשקעה, וזאת בשל העובדה כי ההשקעה היא במהלך העסקים הרגיל, בתנאי שוק )בשל, בין  

היתר, קיומם של משקיעים נוספים בלתי תלויים בהשקעה והתנאים הזהים שהוקנו לכל בעלי מניות בכורה  

 בהן מחזיקים המשקיעים שהשתתפו באותו סבב גיוס( וכי היא לטובת השותפות. א', 
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 אישור השקעה בחברת ויריליטי מדיקל בע"מ  .ט

, התקשרה השותפות בהסכם השקעה לפיו השותפות תשקיע בחברת ויריליטי מדיקל  2021  בפברואר   17  ביום

לפרטים נוספים אודות  מיליון דולר ארה"ב, בשתי פעימות    1.5"( סך כולל של  ויריליטי מדיקלבע"מ )להלן: "

-2021)מס' אסמכתא:    2021בפברואר    17ההשקעה בחברת ויריליטי, ראו דיווח מיידי של השותפות מיום  

 . , הנכלל בדיווח זה על דרך ההפניה(01-019047

,  2021בינואר    19ביום    וריון השותף הכלליהשקעת השותפות בוירילטי מדיקל, כמפורט לעיל, אושרה בדירקט

, לאור העובדה  הקלות( לתקנות ה4)1לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של השותף הכללי, בהתאם לסעיף  

שלחלק מבעלי השליטה בשותפות עשוי להיות עניין אישי בהשקעות של השותפות בחברות מטרה שקבוצת  

ן השותף הכללי ציינו באישור ההתקשרות בהסכם ההשקעה  ארקין משקיעה בהן. ועדת הביקורת ודירקטוריו

מהותי   באופן  שונים  אינם  ההשקעה  בהסכם  מדיקל  בויריליטי  השותפות  של  ההשקעה  תנאי  כי  האמור, 

הכולל   ההשקעה  בהיקף  היחסי  לחלקם  לב  בשים  ההשקעה,  בהסכם  ארקין  קבוצת  של  ההשקעה  מתנאי 

 בסיבוב ההשקעה האמור בויריליטי מדיקל.   

   בכירה משרה  ונושאי עניין בעלי החזקות  : 24נה תק

על מצבת החזקות  ראו, בהכללה על דרך הפניה, דוח מיידי בכירה  בדבר החזקות בעלי עניין ונושאי משרה לפרטים

 (.  2021-01-003181א:  )מס' אסמכת 2021בינואר  7 מיוםהחברה  של בעלי עניין ונושאי משרה בכירה

 פרסום הדוחלמועד  המירים, הון מונפק וניירות ערך רשום הון  :'א24 תקנה

 הון מונפק ונפרע הון רשום  סוג

 6,909,400 6,909,400 יחידות השתתפות ללא ערך נקוב

 3,454,700 3,454,700 (1כתבי אופציה )סדרה 

 3,454,700 3,454,700 (2כתבי אופציה )סדרה 

 102,000 102,000 אופציות לא סחירות

 מחזיקי יחידות ההשתתפות מרשם : ב'24 תקנה

: ' אסמכתא מס)  2020  בדצמבר  9מיום    השותפותדוח מיידי של    ראוהשותפות  של    יחידות ההשתתפותבעלי    למרשם

 , הנכלל בדיווח זה על דרך ההפניה.  (2020-01-133689

   הדירקטורים של התאגיד  : 26תקנה 

   בשותף הכללי חברי הדירקטוריון להלן פרטים אודות 

 ארי ברונשטיין, יו"ר דירקטוריון  שם 
 024455404 : זיהוי מספר

 1969ביולי  30 :לידה תאריך
 צור יגאל  , 14278ת.ד.  :דין בי כתבי להמצאת מען

 ישראלית :נתינות
 -  :הדירקטוריון בוועדות חברות

 לא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני: 
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 ארי ברונשטיין, יו"ר דירקטוריון  שם 
 -  : 13כן, האם הוא דירקטור חיצוני מומחהאם 

חברה  שלה,  בת  חברת  השותפות,  של  עובד 
בה  ענין  בעל  של  או  השותפות  של  קשורה 

 והתפקיד אותו ממלא:

 לא

 2020ביוני  29 :כדירקטור כהונה תחילת תאריך
 אביב.  -תואר ראשון בניהול וכלכלה מאת אוניברסיטת תל : השכלה 

 אביב. -תואר שני במימון וחשבונאות מאת אוניברסיטת תל
וניסיון   האחרונות  השנים  בחמש  תעסוקה

 : רלוונטי לפעילות השותפות 
מאי    החל לחודש    2009מחודש  מר  2020  אפרילועד  שימש    ברונשטיין , 

אלרון  מנככ חברת  "  "מבע  אלקטרונית  תעשייה"ל  "(. אלרון )להלן: 
 וכדירקטור מטעמה במספר חברות ציבוריות ופרטיות.  

שנת   שנת    2015בין  דירקטוריון  2020ועד  כיו"ר  ברונשטיין  מר  שימש   ,
 אפסילון בית השקעות בע"מ. 

שנת   שנת    2006בין  חברת  2017ועד  נשיא  כסגן  ברונשטיין  מר  שימש   ,
" )להלן:  בע"מ  דיסקונט  העיקריים  "שקדסהשקעות  תפקידיו  כאשר   ,)"

כללו טיפול בחברות בנות, פיתוח עסקי, וריכוז וניהול החשיפות הפיננסיות 
חוב   בגיוסיוההשקעות הכספיות של דסק"ש. כמו כן, סייע מר ברונשטיין  

וכיהן כדירקטור במספר חברות   שלה  ולחברות הבנות  לדסק"שציבוריים  
 מטעמה. ציבוריות ופרטיות

, עסק מר ברונשטיין במספר תפקידים בכירים  2005ועד שנת    2000בין שנת  
בחברת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, וביניהם סמנכ"ל ומנהל  

 חטיבת כלכלה ופיתוח עסקים. 
 משמש  בהם  נוספים  תאגידים  פירוט

 :כדירקטור
 - 

קירבה משפחתית עם בעל ענין אחר בשותפות 
 )אם יש(: 

 אין

 בעל  או  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל
 :מקצועית כשירות

 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

 
 יניב  איריתד"ר  שם 

 059099663 : זיהוי מספר
 1964 בנובמבר 12 :לידה תאריך

 , רמת גן4רחוב כרמלי  :דין בי כתבי להמצאת מען
 ישראלית :נתינות
 -  :הדירקטוריון בוועדות חברות

 לא תלוי או דירקטור חיצוני: דירקטור בלתי 
 -  : 10אם כן, האם הוא דירקטור חיצוני מומחה

חברה  שלה,  בת  חברת  השותפות,  של  עובד 
בה  ענין  בעל  של  או  השותפות  של  קשורה 

 והתפקיד אותו ממלא:

 ומנכ"ל חברת השותף הכללי  תמייסד התפשו

 2020במאי  20 :כדירקטור כהונה תחילת תאריך
גוריון  -ספר לרפואה, אוניברסיטת בןהבית  ( מאת  MD)  דוקטור ברפואה : השכלה 

 בנגב. 
רקאנטי למנהל עסקים,    ספרה  ת בי( מאת  MBA)  תואר שני במנהל עסקים

 אביב. -אוניברסיטת תל
וניסיון   האחרונות  השנים  בחמש  תעסוקה

 : רלוונטי לפעילות השותפות 
, קרן  אקסלמדקרן שותפה ב, שימשה ד"ר יניב כ2020ועד  2012בין השנים 

המכשור  בתחומי  ותאגידים  הזנק  בחברות  בהשקעות  העוסקת  השקעות 
כדירקטורית   יניב  ד"ר  משמשת  כיום,  הדיגיטלית.  והבריאות  הרפואי 

-דיגמא מדיקל בע"מ, ממיקבמספר חברות בהן השקיעה הקרן, ובין אלה:  
בע"מ חדשנית  כיו"  סוניויו  כירורגיה  יניב  ד"ר  שימשה  כן,  כמו  ר בע"מ. 

חברת   בע"מדירקטוריון  מדיקל  ידי אקסימו  על  נרכשה  אשר   ,
AngioDynamics Inc.  מיליון דולר )עם אופציה   45-תמורת כ 2019בשנת

 
 .2000-לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס 1כהגדרת המונח בתקנה  13
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 יניב  איריתד"ר  שם 
מיליון דולר נוספים בכפוף לעמידה באבני דרך(. כמו כן,    20לתשלום של  

שימשה דירקטורית בחברות אנדוספן בע"מ וקרטיהיל בע"מ, שהתקשרו  
מ רכישה  )בהסכמי  בשנת  Structural Acquisition Agreementבנית   )

 , בהתאמה.2020ובשנת  2019
ב מייסדת  שותפה  הינה  יניב  בע"מד"ר  מדיקל  בפיתוח  דיגמא  העוסקת   ,

, אשר הגיעה לשלבי ניסויים קליניים, והינה שותפה 2טיפול לסוכרת סוג  
של   בע״ממייסדת  בפולשנות ניטינוטס  טיפול  של  בפיתוח  עוסקת  אשר   ,

 . לטיפול בהשמנת יתר ('minimally invasive'ינימלית )מ
השנים   שנת    2009בין  בדירקטוריון  2015ועד  יניב  ד"ר  כיהנה  האיגוד  , 

המייצג את   בישראל  ביותרהגדול    ארגון, ההישראלי לתעשיות מתקדמות
ההיי  החיים-תעשיות  ומדעי  החיים טק  מדעי  כנס  מארגני  בין  והייתה   ,

 . MIXII-Biomedהשנתי, 
השנים   חברת  2012ועד    2011בין  כמנכ"ל  יניב  ד"ר  כיהנה   ,Impulse 

Dynamics NV  " :( הנמנית על האימפולס)להלן"-Hobart Group משנת .
, כיהנה ד"ר יניב כמנכ"ל חברת מטאקיור בע"מ, אשר 2011ועד שנת  2007

 .Hobart Group -גם נמנית על ה
, הקימה ד"ר יניב, עם מספר שותפות, אירגון לפיתוח מנהלות 2020בשנת  

 . WE@HealthTech –צעירות בתעשיית מדעי החיים  
יניב מספר פטנטים רשומים ומאמרים מפורסמים בתחום  כמו כן, לד"ר 

 הרפואה. 
 משמש  בהם  נוספים  תאגידים  פירוט

 :כדירקטור
( בע"מ, סיינריו ישראל בע"מ, 2009קרטיהיל )דיגמא מדיקל בע"מ, 
  ניטינוטסכירורגיה חדשנית בע"מ, ניטילופ בע"מ, -אנדוספן בע"מ, ממיק

 זיובע"מ,  ביופרוטקטבע"מ,  סוניויבע"מ, ריוואמפ מדיקל בע"מ, 
גו  , באיא הלתקר בע"מ ,.Valcare Inc, קולוספן בע"מ, 'קר בע"מהלת

 .ויריליטי מדיקל בע"מ, יזמות והשקעות בע"מ - הלתטק
קירבה משפחתית עם בעל ענין אחר בשותפות 

 )אם יש(: 
 אין

 בעל  או  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל
 :מקצועית כשירות

 בעלת כשירות מקצועית.

 
 אמיר דוד בלאט שם 

 040016552 מספר זיהוי: 
 1980ביוני  15 תאריך לידה:

 , תל אביב5רחוב המאירי אביגדור  להמצאת כתבי בי דין:מען 
 ישראלית נתינות:

 -  חברות בוועדות הדירקטוריון:
 לא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני: 

 -  : 10אם כן, האם הוא דירקטור חיצוני מומחה
חברה  שלה,  בת  חברת  השותפות,  של  עובד 
בה  ענין  בעל  של  או  השותפות  של  קשורה 

 והתפקיד אותו ממלא:

 שותף מייסד וסמנכ"ל השקעות ראשי

 2020במאי  20 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:
מאת הפקולטה לביוטכנולוגיה    ( בהנדסת ביוטכנולגיהBScתואר ראשון ) השכלה: 

 ומזון, טכניון, מכון טכנולוגי לישראל, חיפה. 
( מאת בית הספר רקאנטי למנהל עסקים,  MBAתואר שני במנהל עסקים )

 אביב. -אוניברסיטת תל
וניסיון   האחרונות  השנים  בחמש  תעסוקה 

 רלוונטי לפעילות השותפות: 
, קרן  אקסלמדבקרן    ףשות, שימש מר בלאט כ2020ועד    2016בין השנים  

הרפואי  המכשור  בתחומי  בתאגידים  בהשקעות  העוסקת  השקעות 
, שימש מר בלאט  2015ועד    2010והבריאות הדיגיטלית. כמו כן, בין השנים  

מנהל השקעות בקרן אקסלמד. במהלך תפקידיו בקרן, הוביל מר בלאט את  
הקרן השקיעה  בהן  בחברות  מעורב  להיות  והמשיך  ההשקעה   הליכי 

   צעות כהונתו כדירקטור פעיל בחברות בהן טרם נרשמו הכנסות.באמ
כחלק מהשקעות הקרן, מונה מר בלאט כדירקטור במספר דירקטוריונים 
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 אמיר דוד בלאט שם 
  .Valcare Incמטעם הקרן, ובין אלה, נלט ספיין בע"מ, קרטיהיל בע"מ,  

 בע"מ. מדיקל וטיילורמד
  '( Healthtechטק )'-הלת' השקעות בחברותמר בלאט  ביצע  ,לאורך השנים

 מיליון דולר. 200בסכום מצטבר של 
, שימש מר בלאט כאנליסט בקבוצת גורן קפיטל,  2010ועד    2008בין השנים  

במגוון  העוסקות  חברות  למספר  והרכישות  המיזוגים  בתחום  ייעץ  שם 
 תחומים, ובין היתר, בתחום התקשורת והתשתיות.  

משמש  בהם  נוספים  תאגידים  פירוט 
 כדירקטור:

,  .Valcare Inc, דיאגנוסטיק רובוטיקס בע"מ, טיילורמד מדיקל בע"מ
יזמות והשקעות  -גו הלתטק , באיא הלתקר בע"מ, מיניאינוייזיב בע"מ

 סייט אבחון בע"מ )משקיף בלבד(. ס.ד. ,בע"מ
קירבה משפחתית עם בעל ענין אחר בשותפות 

 )אם יש(: 
 אין

בעל  או  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל 
 ירות מקצועית:כש

 בעל כשירות מקצועית.

 
 יצחק )צחי( מנחם סולטן  שם 

 22409585 מספר זיהוי: 
 1966במרס  11 תאריך לידה:

 ב, תל אבי19רחוב קהילת אודסה  מען להמצאת כתבי בי דין:
 ישראלית נתינות:

 -  חברות בוועדות הדירקטוריון:
 לא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני: 

 -  : 10כן, האם הוא דירקטור חיצוני מומחהאם 
חברה  שלה,  בת  חברת  השותפות,  של  עובד 
בה   ענין  בעל  של  או  השותפות  של  קשורה 

 והתפקיד אותו ממלא:

 שותף מייסד 

 2020במאי  20 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:
מאת האוניברסיטה העברית    (.B.A)תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים   השכלה: 

 בירושלים. 
עסקים   ומנהל  בכלכלה  שני  העברית   (.M.A)תואר  האוניברסיטה  מאת 

 בירושלים. 
וניסיון  האחרונות  השנים  בחמש  תעסוקה 

 רלוונטי לפעילות השותפות: 
. בין השנים יו"ר דיסקונט קפיטל חיתוםכ  סולטן, מכהן מ"ר  2016מאז שנת  

שנת    2008 שימש  2016ועד  כלל ,  דירקטוריון  ויו"ר  מנכ"ל  סולטן  מר 
 פיננסים חיתום בע"מ. 

שנים בתחום ההנפקות והוא   25  -הנו בעל ניסיון של למעלה ממר סולטן  
 נחשב כיום לאחד מאנשי שוק ההון המובילים בישראל.   

פעילותו בשוק ההון, הוביל   סולטן, באמצעות חברות   מרבמהלך תקופת 
ציבורי הנפקות  אלפי  הפרטת  בניהולו,  תהליכי  ניהל  פרטיים,  וגיוסים  ות 

את  והוביל  הפיננסיים  המכשירים  בתחום  פעל  ממשלתיות,  חברות 
בתי זקוק לישראל, קבוצת   :ההנפקות הראשוניות הגדולות בישראל )כגון 

 עזריאלי וקבוצת קרסו(. 
סולטן הנו בעל השליטה בשותף הכללי של השותפות "מודיעין   מר כמו כן,  

על השליטה בחברת אורד, אשר נסחרות בבורסה לניירות ב  אנרגיה" והנו
סולטן פעיל גם בתחום האנרגיות המתחדשות בעיקר    מרערך בתל אביב.  

במערכות סולאריות וכן פעיל בתחומי ההי טק והביו טק באמצעות מיזמים 
 בהם הוא שותף.

משמש  בהם  נוספים  תאגידים  פירוט 
 כדירקטור:

בע"מ, מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת, נויה (  1992מודיעין אנרגיה ניהול )
צח  -צח בע"מ, מיד-צח בע"מ, דו - חיפושי נפט וגז בע"מ, סטריפס בע"מ, חד

בע"מ, סולג פיתוח בע"מ, סולג שמש בע"מ, סולג   1בע"מ, ארגסול פרויקט  
קפיטל  דיסקונט  בע"מ,  אנרגיה  פטרוליום  ריצ'לנד  בע"מ,  ירוקה  אנרגיה 

 חיתום בע"מ, אורד בע"מ.
קירבה משפחתית עם בעל ענין אחר בשותפות  

 )אם יש(: 
 אין
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 יצחק )צחי( מנחם סולטן  שם 
בעל  או  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל 

 כשירות מקצועית:
 בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

 
 גלעד גליק  שם 

 025041807 מספר זיהוי: 
 1973בינואר  3 תאריך לידה:

 , הרצליה 21שער הים  מען להמצאת כתבי בי דין:
 ישראלית והולנדית  נתינות:

 ועדת תגמול והועדה לבחינת דוחות כספיים חברות בוועדות הדירקטוריון:
 דירקטור בלתי תלוי  דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני: 

 -  : 10אם כן, האם הוא דירקטור חיצוני מומחה
חברה   שלה,  בת  חברת  השותפות,  של  עובד 

בעל   של  או  השותפות  של  בה  קשורה  ענין 
 והתפקיד אותו ממלא:

 לא

 2020באוקטובר  15 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:
) השכלה:  עסקים  במנהל  מוסמך  מאת  MBAתואר   )Maastricht School of 

Management . 
וניסיון  האחרונות  השנים  בחמש  תעסוקה 

 רלוונטי לפעילות השותפות: 
 , משמש מר גליק כמנכ"ל חברת איתמר מדיקל בע"מ. 2013החל משנת 

משמש  בהם  נוספים  תאגידים  פירוט 
 כדירקטור:

 אין

קירבה משפחתית עם בעל ענין אחר בשותפות  
 )אם יש(: 

 אין

בעל  או  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל 
 כשירות מקצועית:

 לא

 
 פרופ' יונתן הלוי שם 

 01468347 מספר זיהוי: 
 1948ביוני  22 תאריך לידה:

 , ירושלים 3/8לויד גורג'  מען להמצאת כתבי בי דין:
 ישראלית נתינות:

 ועדת ביקורת  חברות בוועדות הדירקטוריון:
 לא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני: 

 -  : 10אם כן, האם הוא דירקטור חיצוני מומחה
בת   חברת  השותפות,  של  חברה  עובד  שלה, 

בה   ענין  בעל  של  או  השותפות  של  קשורה 
 והתפקיד אותו ממלא:

 לא

 2020באוקטובר  14 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:
 תואר בוגר ברפואה מאת אוניברסיטת תל אביב  השכלה: 

וניסיון  האחרונות  השנים  בחמש  תעסוקה 
 רלוונטי לפעילות השותפות: 

הלוי   פ  הינופרופ'  לרפואה  לגסטרואמומחה  הל  ולמנ  טרולוגיהימית, 
פעיל   ומרצה  מורה  הוא  כחבררפואי.  הפקולטה קלי  ומשמש  מטעם  י 

 העברית בירושלים. ניברסיטה לרפואה של האו
והחל    למנהלמונה    1988בשנת   צדק",  "שערי  הרפואי  המרכז  של  הכללי 

 .שיאו של המרכז הרפואימשמש כ, 2019שנת מ
הלוי מ  כתב  פרופ'  ופרסם   100-יותר  הרפואה  בתחום  וכתבות  מאמרים 

בין רופא    המיוחדים שלו: "מערכת היחסיםה עניין  מתחומי  בשניים  ספרים
ו2003)למטופל"   ואלט"- (  משלימה  העובדות"  –רנטיביות  רפואה   כל 

(2005 .) 
ימית, החזיק  יחידה לרפואה פ  ד ניהולשוטף של בית החולים ולצניהול    לצד

  לניהול סיכונים   יו"ר הפורום  :, כגון ציבוריים  במגוון תפקידיםפרופ' הלוי  
ק בבנדירקטור מטעם הציבור  (,  2005-1993בע"מ ) לניהול סיכונים  בחברה  
-2000)  יו"ר המרכז הלאומי להשתלות(,  1999-1994)למשכנתאות  טפחות  
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ה בצורך בהקמת  יו"ר הועדה המייעצת למועצה להשכלה גבוהה שד(,  2006
חבר ועדת עברי לשירות הלאומי (, 2007) פואה חמישי בישראלבית ספר לר

בישראל  - ויו"ר2007-2015)  אזרחי  הבריאות    (,  של סל  הציבורית  הועדה 
(2013-2015 ,2017 .) 

משמש  בהם  נוספים  תאגידים  פירוט 
 כדירקטור:

 אין

קירבה משפחתית עם בעל ענין אחר בשותפות  
 )אם יש(: 

 אין

ו  חשבונאית  מומחיות  בעל בעל  או  פיננסית 
 כשירות מקצועית:

 בעל כשירות מקצועית.

 
 עידן נוריק שם 

 301407243 מספר זיהוי: 
 1988בינואר  13 תאריך לידה:

 תל אביב 30ט 'מלצ מען להמצאת כתבי בי דין:
 ישראלית נתינות:

 הוועדה לבחינת דוחות כספיים חברות בוועדות הדירקטוריון:
 לא דירקטור חיצוני: דירקטור בלתי תלוי או  

 -  : 10אם כן, האם הוא דירקטור חיצוני מומחה
של   חברה  השותפותעובד  שלה,  בת  חברת   ,

של   בה  השותפות  קשורה  ענין  בעל  של  או 
 והתפקיד אותו ממלא:

 לא

 2020באוקטובר  14 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:
 אוניברסיטת תל אביב. ( מאת .M.Scתואר שני במדעי המחשב ) השכלה: 

 ( מאת אוניברסיטת תל אביב.MBAתואר שני במנהל עסקים )
 תואר ראשון  

וניסיון  האחרונות  השנים  בחמש  תעסוקה 
 רלוונטי לפעילות השותפות: 

, משמש מר נוריק כמנכ"ל ושותף מייסד של פראגון. כמו 2019החל משנת  
ובנאשר   2018  החל משנת  AIכן, משמש מר נוריק כשותף מייסד בהאנטרס  

 . 2017סייבר החל משנת 
שימש כמנהל השקעות בבלאמברג קפיטל, ובין   2019ועד    2018בין השנים  

שנת    2015השנים   ב  2017ועד  כחוקר  אבטחת    Team 8-שימש  )בתחום 
 סייבר( במשרה חלקית.

משמש  בהם  נוספים  תאגידים  פירוט 
 כדירקטור:

 . פאראגון פתרונות בע"מ

  בשותפות קירבה משפחתית עם בעל ענין אחר  
 )אם יש(: 

 אין

בעל  או  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל 
 כשירות מקצועית:

 בעל כשירות מקצועית.

 
 שם  רינה שפיר 
 : זיהוימספר  11647377

 תאריך לידה: 1963בספטמבר  20
 דין: מען להמצאת כתבי בי , תל אביב 3אלוף מגן קלמן 

 נתינות: ישראלית
 חברות בוועדות של הדירקטוריון:  ועדת ביקורת, ועדת תגמול והוועדה לבחינת דוחות כספיים 

 דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:  דירקטורית חיצונית
 : 10אם כן, האם הוא דירקטור חיצוני מומחה לא
חברה  לא שלה,  בת  חברת  השותפות,  של  עובד 

של   או  השותפות  של  בה קשורה  ענין  בעל 
 והתפקיד אותו ממלא:

 :כדירקטור תאריך תחילת כהונה 2020בנובמבר  22
חשבונאות, מאת  -( במנהל עסקים, עם התמחות במימוןMBAתואר שני )

 אביב. -אוניברסיטת תל
 השכלה: 
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 שם  רינה שפיר 
 אביב.-( בכלכלה, מאת אוניברסיטת תלBAתואר ראשון )

מקצועיות לבתי משפט בתחומי ניירות  יעוץ פיננסי וכלכלי, מתן חוות דעת 
 (. WSEערך, יעוץ וייצוג של בורסת וורשה לניירות ערך )

וניסיון  האחרונות  השנים  בחמש  תעסוקה 
 רלוונטי לפעילות השותפות: 

החיים,   מדעי  ביולייט  בע"מ,  הגורן  מן  שלמה(,  )מקבוצת  נדל"ן  ש.י.ר. 
 אנליסט קופות גמל, וסאנפלאור תעשיות מתחדשות בע"מ 

משמש  בהם  נוספים  תאגידים  פירוט 
 כדירקטור:

קירבה משפחתית עם בעל ענין אחר בשותפות   לא
 )אם יש(: 

בעל   בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית. או  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל 
 כשירות מקצועית:

 
 שם  עפרה ימין, רו"ח

 : זיהוימספר  058125295
 תאריך לידה: 1963במאי  1

 דין: מען להמצאת כתבי בי ,שהם  33התבור 
 נתינות: ישראלית

 חברות בוועדות של הדירקטוריון:  ועדת ביקורת, ועדת תגמול והוועדה לבחינת דוחות כספיים 
 דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:  דירקטורית חיצונית

 : 10אם כן, האם הוא דירקטור חיצוני מומחה לא
של   לא חברה עובד  שלה,  בת  חברת  השותפות, 

בה  ענין  בעל  של  או  השותפות  של  קשורה 
 והתפקיד אותו ממלא:

 :כדירקטור תאריך תחילת כהונה 2020בנובמבר  30
 אביב.-( מאת אוניברסיטת תלMBAתואר שני במנהל עסקים )

 תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאת האוניברסיטה העברית בירושלים. 
 השכלה: 

 , שותפה במשרד רואי חשבון שחם ושות'.2016משנת החל 
, שימשה כמ"מ מנכ"ל וסמנכ"ל כספים בחברת די 2015-2016בין השנים  

 פארם בע"מ. 
, שימשה כסמנכ"ל כספים ומשאבי אנוש בחברת די 2006-2015בין השנים  

 פארם בע"מ. 

וניסיון  האחרונות  השנים  בחמש  תעסוקה 
 רלוונטי לפעילות השותפות: 

משמש  .אם.אר.פי השקעות בע"מ, שותפות מוגבלת (ח.ד. י)אקספלוריישן גלוב  בהם  נוספים  תאגידים  פירוט 
 כדירקטור:

קירבה משפחתית עם בעל ענין אחר בשותפות   לא
 )אם יש(: 

בעל   בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית. או  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל 
 כשירות מקצועית:

   משרה בכירה של התאגידנושאי  :א26תקנה 

  להלן פרטים אודות נושאי המשרד הבכירה בשותף הכללי:

 שם  ירון חרמש

 תפקיד:  כספים"ל סמנכ

 מספר תעודת זהות:   058445917

 תאריך לידה:  1963בדצמבר  3

 מועד תחילת כהונה:   2020ביוני  29

תפקיד בשותף הכללי, בחברה בת, בחברה  לא
 קשורה או בבעל עניין:  

 לא
האם הוא בעל עניין בשותף הכללי או 

 בשותפות: 
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה  לא

 אחר או של בעל עניין בשותף הכללי:  
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 שם  ירון חרמש

 השכלתו:   .תואר ראשון בכלכלה ובראיית חשבון מאת אוניברסיטת בן גוריון
 2017, בין השנים 2020שותף הייטק בחברת טוטאל פינאנס החל משנת 

, מנכ"ל 2016, סמנכ"ל כספים בחברת אקסג'ט בע"מ, בשנת 2019ועד שנת 
, סמנכ"ל כספים  2016ועד שנת  2011חברת איימבטר בע"מ, ובין השנים 

 בחברת סקודיקס בע"מ.

 ניסיונו בחמש שנים האחרונות: 

 

 שם  דניאל שפירא, רו"ח 

 תפקיד:  מבקר פנים

 מספר תעודת זהות:   052755998

 תאריך לידה:  1963בדצמבר  3

 מועד תחילת כהונה:   2020באוקטובר  15

תפקיד בשותף הכללי, בחברה בת, בחברה  לא
 קשורה או בבעל עניין:  

 לא
האם הוא בעל עניין בשותף הכללי או 

 בשותפות: 
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה  לא

 אחר או של בעל עניין בשותף הכללי:  
 השכלתו:  תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאת אוניברסיטת בר אילן. 

הינו   שפירא  חשבון',בעל מר  רואי  שפירא  'דניאל  של  לראיית   ים  משרד 
 מבקר פנים של חברות ציבוריות הנסחרות בארץ ובחו"ל. , ומשמש כחשבון

 ניסיונו בחמש שנים האחרונות: 

 התאגיד  של חתימה מורשה : ב26 תקנה

    .םיי חתימה עצמא ימורש אין  בשותפות ובשותף הכללי 

 חשבון של התאגיד הרואה  : 27תקנה 

 . א, תל אביב יפו144חשבון, דרך מנחם בגין קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי  

   שינוי בתזכיר או בתקנות : 28תקנה 

דירקטוריון  וכן  של השותף הכללי,  ת בעלי המניות  ואסיפ  דירקטוריון השותף הכללי, אישרו  2020בספטמבר    29ביום  

התקשרות בהסכם שותפות, המותאם    אשון,רבעלי המניות של השותף המוגבל ה  תואסיפ  השותף המוגבל הראשון

 .  למסחר בבורסה של השותפות ניירות הערל עובר לרישוםלתוקפו   נכנסאשר לשותפות מוגבלת ציבורית,  

   הכללית האסיפה בפני הדירקטוריוןהמלצות והחלטות   : 29תקנה 

הכללית   האסיפה   אישור  טעונות   שאינן,  בשנת הדיווח  והחלטותיהם  הכללית   האסיפה  בפני  הדירקטורים  המלצות

 : במועד קבלתן

, 2020באוקטובר    29לפרטים בדבר אישור ההשקעה בחברת נוראמי מדיקל בידי דירקטוריון השותף הכללי בתאריך  

 ( 2020-01-117825)מס' אסמכתא:    2020בנובמבר    1של השותפות מיום   דיווח מיידיו  לעיל 22' לתקנה חבסעיף  ראו  

   .הנכלל בדיווח זה על דרך ההפניה
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, 2021בפברואר    17לפרטים בדבר אישור ההשקעה בחברת ויריליטי מדיקל בידי דירקטוריון השותף הכללי בתאריך  

לתקנה  טבסעיף    ראט מיום  ו  לעיל  22'  השותפות  של  מיידי  אסמכתא:  2021  רבפברוא  17דיווח  -2021-01  )מס' 

 . הנכלל בדיווח זה על דרך ההפניה ( וכן019047

 :בשנת הדיווח  מיוחדת כללית  אסיפהב התקבלוש החלטות

רינה של  ה  את מינויהשותפות  של  יחידות ההשתתפות  , אישרה האסיפה הכללית של בעלי  2020בנובמבר    22  ביום

השותף  חיצוני   תכדירקטורישפיר   בחברת  מיום    הכללי.ת  אסיפה  זימון  על  מיידי  דוח  ראו  נוספים   15לפרטים 

וכן דוח מיידי על תוצאות   ,2020באוקטובר    25דוח משלים לדוח מיידי על זימון אסיפה מיום    ,2020באוקטובר  

מיום   אסמכתאות:  2020בנובמבר    22אסיפה  , 2020-01-125472  - ו  2020-01-115878,  2020-01-112899  )מס' 

   בהתאמה(.

עפרה  של  ה  את מינוי השותפות  של  יחידות ההשתתפות  , אישרה האסיפה הכללית של בעלי  2020בנובמבר    30  ביום

הכללי.חיצוני  תכדירקטוריימין   השותף  בחברת  מיום  ת  אסיפה  זימון  על  מיידי  דוח  ראו  נוספים   25  לפרטים 

  -ו 2020-01-115881)מס' אסמכתאות:  2020בנובמבר  30  על תוצאות אסיפה מיום   , וכן דוח מיידי2020באוקטובר 

 בהתאמה(. , 2020-01-130305

   התאגידהחלטות  :א'29תקנה 

כפי שיכהנו מעת לעת, חלים הסדרי פטור ושיפוי ונוסחם הינו בהתאם    ,פותתבשועל דירקטורים ונושאי משרה   .א

ה אישור  במסגרת  שהוענקו  ושיפוי  פטור  שלאלכתבי  הכללית  מיום    סיפה  הכללי  בשותף  המניות    29בעלי 

בדבר נוסח כתבי הפטור והשיפוי החלים על נושאי המשרה    פרטים ל , וכפי שפורסמו בתשקיף.  2020בספטמבר  

   . לתשקיף 9לפרק  ' בנספח  ראומועד הדוח בברה והדירקטורים בח

, לאחר אישור דירקטוריון  בשותף הכללי, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות  2020בספטמבר    29ביום   .ב

לפרטים  .  בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברההשותפות  את התקשרות    ,השותף הכללי

 לתשקיף.   9.5.1 הפוליסה, ראו סעיףשל  בדבר תנאיה העיקריים 

המניות    אישרה,  2020בספטמבר    29  ביוםבנוסף,   .ג בעלי  של  הכללית  הכלליהאסיפה  אישור  בשותף  לאחר   ,

בפוליסת ביטוח נוספת ונפרדת המכסה את חבותם של  השותפות  , את התקשרות  השותף הכללידירקטוריון  

הראשון,  ,השותפות המוגבל  השותף  הכללי,  המשרה,  הדיר  השותף  נושאי  תביעות  םעובדיהוקטורים,  בגין   ,

של   הערך  ניירות  הצעת  עם  בקשר  של  .  התשקיףלפי  השותפות  אפשריות,  העיקריים  תנאיה  בדבר  לפרטים 

 לתשקיף. 9.5.2, ראו סעיף ה זופוליס

של  ה  את מינוי השותפות  של  יחידות ההשתתפות  , אישרה האסיפה הכללית של בעלי  2020בנובמבר    22  ביום .ד

לפרטים נוספים ראו דוח מיידי על זימון אסיפה מיום    ת בחברת השותף הכללי.חיצוני תכדירקטורירינה שפיר 

מיום    ,2020באוקטובר    15 זימון אסיפה  על  על    ,2020באוקטובר    25דוח משלים לדוח מיידי  דוח מיידי  וכן 

-2020-01  -ו  2020-01-115878,  2020-01-112899  )מס' אסמכתאות:  2020בנובמבר    22תוצאות אסיפה מיום  

 בהתאמה(.  , 125472
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של  ה  את מינוי השותפות  של  יחידות ההשתתפות  , אישרה האסיפה הכללית של בעלי  2020בנובמבר    30  ביום .ה

  לפרטים נוספים ראו דוח מיידי על זימון אסיפה מיום   ת בחברת השותף הכללי.חיצוני  תכדירקטוריעפרה ימין 

-2020-01)מס' אסמכתאות:    2020בנובמבר    30  ח מיידי על תוצאות אסיפה מיום, וכן דו2020באוקטובר    25

 בהתאמה(.  ,  2020-01-130305 - ו 115881

 

 

 __________ _________  _________ ____ _______ 

 ארי ברונשטיין 

 יון "ר דירקטוריו

 ד"ר אירית יניב  

 מנכ"ל
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